
ربيعى تأكيد كرد
بايد كارآمدى تأمين اجتماعى 

را افزايش دهيم
مهر: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: هنوز 
تأمين اجتماعى و ابعاد و نقش آن در قوام و دوام 

جامعه شناخته نشده است.
على ربيعى با تأكيد بر اينكه ما نياز به بازتعريف 
تفكر تأمين اجتماعى داريم، گفت: هنوز تأمين 
اجتماعى و ابعاد و نقش آن در قوام و دوام جامعه 
شناخته نشده اســت و من معتقدم بدون نظام 
تأمين اجتماعى پويا هر گونه اصالحات اقتصادى 
و اجتماعى با شكست مواجه مى شود و تصميمات 
سخت و ساختارى در سايه تأمين اجتماعى پويا 

قابل تحقق است.
ربيعى افــزود: من فكر مى كنم امســال ســال 
شــكوفايى كشور اســت و مى تواند سال جهش 
كشور ما باشــد. در مجموع ما در اين چند سال 
عملكرد قابل قبولى داشــته ايم مبلغ مستمرى 
كه ما پرداخت كرديم از 18 به 42 هزار ميليارد 

تومان رسيده است.
ربيعى ادامه داد: ما در چهار تصميم براى دستمزد 
در هر چهار سال ســعى كرده ايم قدرت خريد را 
افزايش دهيم. در طرح تحول سالمت فشار زيادى 
به تأمين اجتماعى آمد ما براى عبور از وضعيت 
امروز به تداوم عقالنيت نياز داريم و نمى توانيم 

عقبگرد كنيم.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست:
فروش خاك در جزيره هرمز 

غيرقابل انكار است

ايلنا: رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تأكيد 
كرد: اگر روند فروش خاك در جزيره هرمز ادامه 
داشته باشد تا چند سال آينده اين جزيره هم به 
يك ناكجاآباد تبديل خواهد شد كه خيلى ارزش 

خاصى ندارد.
معصومه ابتكار در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه 
دبير شــوراى هماهنگى مبارزه با قاچاق كاال در 
اســتان هرمزگان اين موضــوع را تكذيب كرده 
است، نظر شما در اين مورد چيست؟ گفت: بحث 
من اين است كه هرمز يك جزيره ارزشمند است و 
جاذبه هاى زيست محيطى و طبيعى فوق العاده اى 
دارد. حيف است كه اين جزيره به موضوع فروش 

خاك دچار شود.
او افزود: بحث من بيشــتر در مورد فروش خاك 
بود نه قاچاق خاك. اين مسئله كه خاك هرمز به 

فروش مى رسد، غير قابل انكار است. 

رئيس مركز سنجش آموزش و 
پرورش اعالم كرد

مدارس تا پايان ارديبهشت 
ماه داير است

رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش با تأكيد 
بر اينكه مدارس تا پايان ارديبهشت ماه در همه 
مقاطع تحصيلــى باز بوده و فعال اســت، گفت: 
امتحانات خــرداد ماه دانش آمــوزان از دو تا 25 

خرداد ماه برگزار مى شود.
عبدالرســول عمادى در خصــوص «تغييرات 
احتمالى در زمان برگزارى امتحانات پايان سال 
دانش آموزان با توجه به برگزارى انتخابات و ماه 
مبارك رمضان»، اظهار داشت: فصل امتحانات، 
خرداد ماه است و ارديبهشــت نيز جزو زمان 
تدريس كتاب هاى درســى است؛ ضمن اينكه 
امســال به دليل شــرايط جوى، تعطيالتى در 
برخى اســتان ها داشــتيم كه بخشــى از اين 
تعطيالت بــا برنامه هاى جبرانــى در مدارس 

جبران شد.
وى افزود: به طور كلى تدريس كتاب هاى درسى 
تا پايان ارديبهشــت ادامه دارد و قانون نيز به ما 
امكان جابه جايى فصل امتحانات بويژه امتحانات 
نهايى را نمى دهد و بايد امتحانات در خرداد ماه 
برگزار شود؛ ضمن اينكه بايد حداكثر تا 15 تير 
ماه ســوابق تحصيلى دانش آموزان را به سازمان 
سنجش آموزش كشــور براى اعمال در كنكور 

سراسرى ارائه كنيم.
عمادى تأكيد كــرد: تغييراتى در زمان برگزارى 
امتحانات نداريم و امتحانــات از دو تا 25 خرداد 
برگزار مى شــود و يك هفته بعد از اتمام آن نيز 

نتايج اعالم مى شود. 

دبل منصوريان مقابل قلعه نويى
رقابت قعرجدولى ها براى سقوط!

ورزش/ روز دوم هفته بيست وهشتم ليگ 
برتر با شكست استقالل در تبريز همراه بود. 
باختى كه موجبات سقوط تيم منصوريان را از 

رتبه دوم به رتبه سوم فراهم كرد و ...

خط قرمز/  بازهم محور سبزوار حادثه آفرين 
شد و بازهم يك خودروى حمل ونقل عمومى 
در اين حادثه حضور داشت و تمام اين مسائل 

دست به دست هم داد ...

1214
12كشته و 19 مجروح در تصادف 

مرگبار جاده سبزوار

از فعاليت تربيتي تا مديريت تربيتي 
شايد يكي از اختالالت جاري در مدارس ما تداخل برخي 
از مأموريت ها و وظايف باشد.اين مســئله كه در اكثريت 
مدارس ما دامنگير است،موجب انباشــت مأموريت ها و 
تكاليف بدون متولي شده اســت.به جرئت مي توان گفت 
ناخرســندي خانواده ها و حتي بدنــه حاكميتي، ناظر بر 
وظايفي اســت كه ناخواسته و از ســرضعف ساماندهي و 
تداخل مغفول مي ماند. واقعيت اين است كه در مدارس ما 
عناويني چون كار تربيتي، آموزش هاي تربيتي، مديريت 
تربيتي و فعاليت تربيتي يا دچار بدفهمي شده و يا گرفتار 

بد ساماني و بي سليقگي گرديده است.
اين عناويــن و مأموريت هاي مبتني بر آن ضمن رشــد 
نامتوازن آموزش دانش آموزان موجــب انتقاد، دلخوري ، 
انتظارات و مطالبات ناصواب شده اســت. به ديگر سخن 
مطالبات و به تبع ناخرسندي هاي پنهان و آشكار كه بعضاً 
نخ نما و نااميدانه شده،ارتباط معني داري با تربيت و مسائل 

مربوط با آن يافته است.
واقعيت اين اســت كه كار تربيتــي و مأموريت ظريف و 
حساس ارتباط با مخاطب كه حواشي و جلوه هاي اجتماعي 
و خانوادگي خاصي دارد، اقدامي سخت، سنگين و حوصله 
ســوز بوده و از طيف يا گروه خاصى به تنهايي نمي تواند 

ساخته باشد. 
اين موضوع كــه مهم ترين بخش در آمــوزش و پرورش 
است برخالف فهم و برداشت هاي جاري امور تربيتي را با 
مطالبه و انتظارات نقد آلود مواجه ساخته است. بهتراست 
اين دست برداشت ها كه خود براي متوليان زحمت ساز و 

پرمزاحمت است با بازتعريف وتبيين ذهنيت زدايي شود.
ناگفته پيداست كه كار تربيتي كه تعليم، تعميق و ترويج 
انســانيت و ارزش هاي اخالقي و انساني است، در حصار و 
محدوده امور تربيتي نمي تواند باشد، بلكه اقدامي جمعي و 
تعميمي است كه بخش محدودي از آن مربوط به مربيان و 

عوامل پرورشي مي باشد.
از اين رو مأموريت تربيتي بيش از هر بخشي، متوجه آموزش 
و عوامل دست اندركار آن در عرصه كتاب و كالس است و 
اين مســئوليت، محوري ترين تكليف در فعاليت آموزشي 
بشمار مي رود. از اين رو بخش زيادي از كار تربيتي معلمان 
فراتر از فعاليت رسمي آموزشــي به ارتباط عاطفي ايشان 
مربوط مي شود و اين خود شايد وجه تمايز شغل معلمي با 
ساير مشاغل باشد. بر اين اساس دانش ديني و ارتقاى سواد 
و معلومات مذهبي كه براي تقويت مباني و شــكل گيري 
انديشــه و فكر دانش آموزان الزم اســت، به آن دسته از 
معلماني مربوط اســت كه به دروس ديني، قرآن، فلسفه، 
منطق، تاريخ و... اشــتغال دارند و علي القاعده بايد دانش 
عمومي و به ويژه ديني را در كالس و كتاب هاي درسي از 

اين دست جست وجو كرد. 
براي همين هم ضعف محتوا و مهارت هاي آموزشي و نبود 
زمينه براي پرسش گري و طرح مسئله، انديشه هاي ديني 

دانش آموز را محدود، ضعيف وآسيب پذير مي سازد.
دور از انتظار نيست اگر گفته شــود اين قبيل كالس ها به 
دليل اهميت و تأثيرگذاري، بهترين هاي مدرسه و به لحاظ 
قالب، طرح، ارائه و جلوه هاي جانبي اعم از مشــاهده اي، 
محيطي، ميداني و حتي رسانه هاي هنري جذاب ترين هاي 

آن باشد.
پيداست نوع و حساسيت اين مأموريت مي طلبد معلمان 
اين دروس از دانــش ، مهارت و مقبوليــت علمي بااليي 
برخوردار باشند. مدرســه در طول سال تحصيلي و حتي 
فراغت هاي ضمن تحصيل و پايان آن شاهد فعاليت هايي 

است كه مديريت و هدايت را در مدرسه ناگزير مي سازد.
معاون يا مربي پرورشــي كه در واقع بــه دليل اهميت و 
حساسيت مأموريت، نفر دوم مدرسه بوده و بخش عظيمي 
از تعهدات و مطالبات مدرسه متوجه ايشان است، بايد فراتر 
از يك عنصــر فعال ميداني در قامت يــك مدير و حداقل 
كارشــناس برنامه ريزي بخش هاي فرهنگي و تربيتي را 

سامان دهد.
پس اين مربي يا معاون تربيتي است كه مجموعه تشكل ها و 
نهادهاي درون مدرسه را با تعريف و تقسيم كار به تحرك و 
فعاليت وا مي دارد. پيداست پرداختن مربي به امور اجرايي 
و حجمي از جنس نصب و اعالن و پخش و امور انضباطي 
با شــأن و جايگاه مربي و معاون تربيتي كــه مديريت و 

هماهنگي فعاليت ها را دارد، ناسازگار است.
به نظر مي رسد اشــتغال مربي به امور سطحي،اجرايى و 
تشــريفاتي و نيز انحصار و حبس ايشــان در چنبره امور 
آموزشي مدرسه تأثير زيادي در فرو كاهي جايگاه تربيتي 
ايشان داشته است. مناسب تر اين است كه مربي پرورشي 
ضمن در اختيار داشتن و اســتفاده از تمام ظرفيت هاي 
مشاوره، بهداشت و تشكل هاي دانش آموزي و بويژه شوراي 
دانش آموزي در فرصت فراغت دانش آموزي خدمت رساني 

نمايد.
رونق بخشي به فعاليت هاي تربيتي در فرصت فراغت هاي 
يوميه، پايان هفته و حتي تابستان، مي تواند بخش زيادي از 
موظفي هاي عوامل تربيتي را پوشش دهد. انتقال مأموريت 
فعاليت هاي تربيتي در قالب طرح و برنامه ها و با استفاده 
از ظرفيت تشكل ها و نهادهاي مردمي عالقه مند به فعاليت 
در زمينه مسائل فرهنگي و تربيتي، به فرصت هاي فراغت 
و واگذاري آن بــه مربيان عالقه مند با مهــارت، چابك و 
زبده پاياني خواهد بود بر بســياري از دغدغه هاي ديرپا و 

نگراني هاي تربيتي اوليا و دلسوزان فرهنگي.
به نظر مي رســد اگر در مــدارس، مأموريت هايي چون: 
تربيت بالينــي، آموزش هاي تربيتــي، مديريت تربيتي و 
فعاليت هاي تربيتي تفكيك شود تحولي كه بايد رخ خواهد 
نمود و بسياري از موانع دست و پا گير و ناخرسندي ها پايان 

خواهد پذيرفت.
ناگفته پيداســت كه مدير علت تامه برنامه ريزي، اجرا و 
نظارت فرآيندي است و تا زماني كه مدير اين باور را نداشته 
و يا از عهده اين تعريف و توزيع هاي مأموريتي بر نيايد كار 

تربيتي سرانجام نخواهد يافت.
* مديركل سابق فرهنگي و هنري وزارت آموزش 
و پرورش

يادداشت 
*محمدابراهيم محمدي

خبر

3000737274
سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

انتقادها، پيشنهادها و ايده هاى خود را از 
طريق  اين پيامك 

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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نوربخش انتقادكرد 
تحميل بيش از يك ميليون

 مستمرى بگير به تأمين اجتماعى
مهر: مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى با عنوان اين مطلب 
كه بيش از يك ميليون مستمرى بگير به اين سازمان تحميل 
شده اســت، گفت: بار مالى آن تنها در ســال 94 حدود 800 
ميليارد تومان بود كه ادامه دارد. دكتر ســيدتقى نوربخش با 
اشاره به اينكه در سال گذشته بيش از 65 هزار ميليارد تومان 
تجهيز منابع در ســازمان تأمين اجتماعى انجام شده است، 
افزود: براى ايفاى تعهدات بيش از 52 هزار ميليارد تومان منابع 
حق بيمه در سازمان تجهيز شــد كه 23 در صد بيش از سال 
94 بود. وى گفت: در حال حاضر 25 درصد مستمرى بگيران 
سازمان پيش از موعد و سخت و زيان آور هستند. اين سازمان 
مطابق با قانون اوليه بايد امروز 2 ميليون مستمرى بگير داشت 

ولى امروز 3 ميليون و 500 هزار نفر مستمرى بگير دارد.
نوربخش با بيان اينكه بيش از يك ميليون مســتمرى بگير بر 
خالف قانون تأمين اجتماعى و الزامات بيمه اى به اين سازمان 
تحميل شده است، گفت: بار مالى آن تنها در سال 94 حدود 

800 ميليارد تومان بود كه ادامه دارد.

مديرعامل اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور :
60 هزار تاكسى امسال به سن 

فرسودگى   مى رسند
ايسنا: مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشور از 

نوسازى يك سوم ناوگان تاكسى فرسوده كشور خبر داد.
مســعود طبيبى در اين باره گفت: تا سال 95 نزديك به 135 
هزار تاكسى فرسوده داشتيم كه تقريباً 46 هزار خودرو تا پايان 
سال گذشــته به متقاضيان نوســازى خودروها تحويل شد و 

تقريباً يك سوم ناوگان فرسوده تبديل به ناوگان نو شدند.
وى درباره ميانگين عمر ناوگان تاكسيرانى نيز بيان داشت: تا 
سال 92 ميانگين عمر تاكسيرانى كشور، نزديك به هفت سال 
بوده كه در سال 94 اين عدد نزديك به 9 سال مى رسد، يعنى 
هيچ اتفاقى براى نوسازى خودروها نمى افتد. در اواخر سال 94 
طرح نوسازى توسط دولت دوباره تعريف شد و به همين جهت 
در پايان سال 95، ميانگين سن ناوگان تاكسيرانى از 9 سال به 
هفت سال رسيد. وى ادامه داد: امسال حدود 60 هزار خودروى 
تاكسى به سن فرسودگى 10 سال مى رسند. بنابراين اگر طرح 
نوسازى امسال ادامه پيدا نكند، در عمل آن 46 هزار خودرويى 

كه نوسازى كرديم، بى فايده خواهد بود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:
43 هزار مدرسه كمتر از 50 دانش آموز 

دارد
ايسنا: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
30 درصد از مدارس كشور نياز به نوسازى دارند. على زرافشان 
تصريح كرد: امروز 30 درصد از مدارس كشور نياز به نوسازى دارند 
و اميد است در طول پنج سال و تحقق برنامه ششم شاهد افزايش 
مشاركت خيرين باشيم. وى خاطرنشان كرد: 43 هزار مدرسه در 
كشور زير 50 نفر دانش آموز دارد و براى يك مدرسه كه 50 نفر 
دانش آموز دارد، نمى توانيم صحبت از زمين ورزشــى، كارگاه و 
معلم جداگانه براى هر يك از اين فعاليت ها داشته باشيم. زرافشان 
گفت: بر اين اساس در ســال تحصيلى 98-97 هنرستان هاى 
كشور به جاى دو پايه؛ ســه پايه دارند و اگر در حال حاضر 700 
هزار دانش آموز در هنرستان هاى كشور داريم در سال تحصيلى 
97 اين ميزان به يك ميليون و 50 هزار نفر مى رسد كه اين شمار 
از هنرجويان نياز به كالس و كارگاه دارند. وى افزود: در ساخت 
هنرستان ها و تجهيز مدارس و هنرستان ها نياز به مشاركت بيشتر 
خيرين است تا با هنرستان هايى مجهز هنرجويانى با هنر و مهارت 

بيشتر به عرصه اقتصادى كشور وارد شوند.

رضاطلبى: عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: در حوزه ســالمت و مديريت منابع آن ، سازمان 
نظارتى قدرتمند، بازدارنده و پيشــگيرى  كننده وجود 
ندارد و همين مســئله باعث شده است برخى از اين بى 
نظارتى ها سوء استفاده كرده و هزينه هايى را به دولت و 

جامعه تحميل كنند. 
دكتر اكبر تركى ضمن بيان ايــن مطلب به خبرنگار ما 
گفت: از ابتدا معتقد بوديم كه طرح نظام سالمت با شيوه 
كنونى داراى چالش هاى گوناگونى است و موضوع تجويز 
داروهاى متعدد با هزينه هاى گزاف از سوى پزشكان در 
نسخه ها يكى از نمونه ضعف هاى اين طرح مى باشد. زيرا 
بيمه سالمت از توانمندى الزم به لحاظ نظارت بر هزينه 
كرد منابع درمانى برخوردار نيست و تنها اسناد و مدارك 
را از جهت نداشــتن خط خوردگى و مشــكل ظاهرى 

بررسى مى كند.
وى تصريح كــرد: اختالف وزارت بهداشــت ودرمان با 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى به خاطر برخى مسائل سبب 

شده است برخى موضوعات نظير نسخه هاى ميلياردى 
پزشكان در جامعه به يك باره سر باز كند. 

تركى اظهــار داشــت: هزينه هاى بيــش از اندازه و 
بدون نيــاز ، بدهى هاى دولت را در حوزه بهداشــت 

و درمان افزايش داده اســت؛ به طورى كه باعث شده 
در بودجه ســال 96 ، بودجه حوزه سالمت و درمان 
عالوه بر بودجه سال 95، 8000 ميليارد تومان اوراق 
مشاركت نيز انتشار و به فروش برســد تا مگر از اين 
طريق بدهى هاى دولت درحوزه بهداشت و درمان به 

حداقل برسد. 
وى خاطر نشــان كرد: اگر صندوق هــاى بيمه اى به 
وظايف خود بدرســتى عمل كنند هيچ پزشــكى به 
خود اجازه نمى دهد كــه داروهاى غيرضرورى براى 
بيمار تجويز كند و از اين نسخه هاى پزشكى به عنوان 
چك هاى ســفيد امضايى اســتفاده كرده و هرگونه 
دارويى را در آن تجويز كند. اين در حالى اســت كه 
اگر نظارتى از ســوى سازمان بيمه ســالمت و ساير 
ســازمان هاى بيمه اى برعملكرد پزشــكان درنسخه 
نويسى وجود داشته باشــد و موارد غير ضرورى را از 
نسخه ها حذف كرده و با پزشك متخلف به طورجدى 

برخورد كند، اين گونه مسائل رخ نمى دهد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با قدس: 
  سازمان نظارتى قدرتمند در حوزه سالمت نداريم

  جامعه/  مسعود حيدرى معينى   با بحرانى شدن 
مشكالت آموزش و پرورش حاال قرار است قدردانى 
از معلمان نمونه توسط مدارس انجام شود؛ مدارسى 
كه حتى براى پرداخت قبض هاى آب و برق خود با 
مشــكل مواجه اند و مديران مدارس هر روز اخطار 

قطع انشعاب دريافت مى كنند. 
برخى از معلمان مى گويند هر وقت نوبت قدردانى از 
ما به ميان مى آيد موضوع مشاركت مردمى، فرهنگ 
سازى و تفويض اختيار را مطرح مى كنند و از معلمان 

چهره هايى آسمانى ساخته مى شود.
چرا سازمان برنامه و بودجه بحث قدردانى و سپاس 
از كارمندان خود را به مشاركت مردمى نمى گذارد؟

آيا در واقع مسئوالن متوجه اين امر نيستند كه وقتى 
اوليا قرار باشد از معلمان قدردانى و تشكر كنند، براى 
آن ها توقع ايجاد مى شــود و از سويى هر دستگاهى 
خودش موظف است براى پيشبرد اهداف و ارتقاى 

سطح كيفى نيروهاى خود مبلغى را هزينه كند؟
*از معلمان نمونه در ســطح كشــورى هم 

قدردانى شود
سخنگوى كميسيون آموزش مجلس شوراى اسالمى 
به خبرنگار ما مى گويد: انتخــاب معلم نمونه با هر 
شاخصى كه باشد، بسيار سخت است؛ بنابراين هر 
دســتورعملى كه وجود داشته باشــد، مشكالتى 

خواهد داشت. 
ســيد حمايت ميرزاده اضافه مى كند: بنابراين بهتر 
است به هر شكل ممكن تعداد بيشترى از معلمان را 
به عنوان نمونه شناسايى و معرفى كنيم و مقام معلم 
بايد ارج نهاده شود، همانگونه كه نهاد هاى ديگر هم از 
كارمندان خود قدردانى و تشكر مى كنند و در سطح 
كشورى هم بايد اين قضيه چه مادى و چه معنوى 
ديده شود، بنابراين سازمان برنامه و بودجه بايد اين 

هزينه را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهد.
*سازمان برنامه و بودجه آموزش و پرورش را 

فراموش كرده است
همان طور كه ســاير وزارتخانه ها اعتبارات خارج از 
شــمول و امكانات رفاهى كاركنان دارند، بايد اين 
اعتبارات هم به نسبت كارمندان در اختيار آموزش 

و پرورش داده شود.
يكى از معلمان كه سال هاى گذشته به عنوان نمونه 
انتخاب شده اســت، مى گويد: در ســال هاى قبل 
معيارهاى خيلى اندكى در نظر گرفته شــده بود و 
امسال به طور كل معيارها كيفى شده كه در هر دو 
صورت اشكاالتى وجود دارد؛ چون هنوز زير ساخت ها 
كامل نيست و ممكن اســت در هر منطقه يا محلى 
برداشــت متفاوتى از اين شاخص هاى كيفى وجود 

داشته باشد. 

* چاپ مقاالت «آى اس آى» 
براى انتخاب معلمان

عبدالرضا شــيركوند، دبير 
علوم تجربى شهرستان هاى 
تهران كــه در ســال 86به 
عنوان معلم نمونه كشورى 
انتخاب شده، مى گويد: چون 
پيش از اين نمونه شناخته 
شــده ام، ديگر حق شركت 
ندارم .وى معتقد است بعضى 
از مفادى كه در اين شــيوه 
نامه آمده اســت، جايگاهى 
براى انتخاب معلــم نمونه 

ندارد ازجمله چاپ مقــاالت (آى اس آى) كه براى 
همه مقدور نيست و زير ساخت هاى آن براى معلمان 
فراهم نشده و يا طرح معلم پژوهنده كه در امتيازات 
ديگر هم دخيل اســت و خيلــى از معلمان مجبور 
مى شــوند برخى از اين مقاالت را از ميدان انقالب 
تهران خريدارى كنند كه نمره ارزيابيشان كم نشود. 

*معلم ها انگيزه اى براى نمونه شدن ندارند
رجبلو از مديران مدارس استان گلستان هم معتقد 
است انگيزه ها از معلمان گرفته شده است به نحوى 
كه بهترين دبيران ما كه مقام هاى كشورى را كسب 

كرده اند و يــا در قد و قواره 
معلمــان نمونه هســتند، 
حتى حاضر نيســتند فرم 
معلم نمونه را تكميل كنند. 
وى اضافــه مى كند: چند 
سال پيش به عنوان معلم 
نمونه استانى انتخاب شدم 
و رئيس اداره از من دعوت 
كرد و گفت: ما كه كارى از 
دســتمان بر نمى آيد ولى 
مى توانيم شــما را معرفى 
كنيم كه به شما وام بدهند. 
خيلى تأسف خوردم و گفتم 
نياز مالى ندارم ولى انتظار داشتم كه به من بگوييد 
چطور از توان شــما در پيشــبرد اهداف آموزش و 

پرورش استفاده كنيم.
*اعمال سليقه شخصى مديران مدارس براى 

انتخاب معلم نمونه 
امير خراســانى هم از معلمان شهريار استان تهران 
مى گويد: امســال اين فرم را نديده ام و چون سال 
85 معلم نمونه استان شــدم اما از آن به بعد بشدت 
پرهيز مى كنم كه فرم را تكميل كنم؛ چون خيلى از 
معلمان هستند كه به هر طريقى كه به آن ها نگاه كنى 

معلم نمونه هستند ولى امتيازات داخل اين فرم ها را 
ندارند و نگاهم نسبت به سال هاى گذشته نسبت به 
اين قضيه فرق كرده است و اگر قرار است معلم نمونه 
اى انتخاب شود، بايد ديد او در كالس درس با توجه 

به موقعيت و امكانات موجود چه كارى كرده است؟
و معموالً كسانى كه كارشان درست است و به معنى 
واقعى معلم هستند از اين قافله عقب مى مانند و شايد 
همين افراد موفق بنا به داليلى انگيزه هايشان را از 

دست مى دهند.
على كيانيان، يكى ديگر از مديران باسابقه مدارس 
مى گويد: با طراحى 100 درصــد كيفى فرم معلم 
نمونه اعمال نفوذ مدير مدرسه براى انتخاب معلم 
نمونه خيلى افزايش مى يابد و بــه ظاهر عده اى در 
انتخاب معلم دخيل هســتند، ولى در نهايت افراد 

ديگر بيشتر تحت تأثير رأى مدير مدرسه هستند.
خانم اميد وار، يكى ديگر از معلمان نيز كه امسال در 
مدرسه به عنوان معلم نمونه انتخاب شده است، هيچ 

اطالعى از مفاد اين شيوه نامه ندارد.
به هر حال اميدواريم آموزش و پرورش بيشتر از اين 
براى معلمان خود ارزش قايل شده و با كلى گويى و 
شعار سند تحول چشم خود را به واقعيت هاى موجود 
در جامعه بگشايد، تا شــأن معلمان بدرستى حفظ 

و ارتقا يابد.

آنچه مى خوانيد
با ســاز و كارهاى فعلى و شــيوه هاى 
ناكارآمــد  ارزيابــى و ارزشــيابى، 
معلمــان انگيــزه اى بــراى پــر كردن 

فرم هاى ارزشيابى ندارند.
از ســويى تدابيــر الزم بــراى تقدير 
از معلمــان نمونه انديشــيده نشــده 
و عمال ايــن انتخــاب فايــده اى براى 

كسى ندارد

قدس گزارش مى دهد

جيب خالى آموزش و پرورش و شعار انتخاب معلم نمونه!
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ویژه فرهنگ
سالروز اعالم انقالب فرهنگی

درنگــ

دالیل اهمیت جایگاه دانشگاه از نظر امام خمینی)ره( 
دانشگاه مبدأ همه تحوالت است

 بهاره داداشی   نهضت بزرگی که با رهبری و هدایت امام خمینی)ره( 
به ثمر نشســت و وسعت یک انقالب اسالمی به خود گرفت تمام هدفش 
این بود که عزت و شرف اسالمی ملت ایران را به آن بازگرداند. فحوای کالم 
رهبر انقالب در تمام مراحل و در همه زمینه ها این بود که انسان ایرانی 
باید شــرف و روح اسالمی داشته باشد و با اتکا به کالم وحی الهی بتواند 
ســخن و عمل صحیحی به جهان عرضه کند. اعتراض امام خمینی)ره( 
تنها در بعد سیاسی و اقتصادی گریبانگیر رژیم شاهنشاهی نبود بلکه از 
آن جهت که کشــور ایران را دچار از خودبیگانگی و تهی شدن فکری و 
فرهنگی کرده بود نیز در مظان اتهام قرار داشت. تأکید امام خمینی)ره( 
بر استقالل کشور در همه عرصه ها بیش از همه متوجه فرهنگ کشور بود 
که تغییرات آن باید از مبدأ دانشگاه آغاز می شد. وجود دانشگاه اسالمی و 
مســتقل از تفکرات غربی و شــرقی که با وجود روح اسالمی بر دانش ها 
و کســب معرفت های علمی تکیه دارد مورد توجــه و نظر رهبر انقالب 
اسالمی بود. از نظر ایشان »دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، شقاوت یک 
ملت است. از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین شود.« )صحیفه امام، 
ج 8، ص 61( آنچه در ارتباط با دانشــگاه بیش از هر چیز مورد نظر امام 
خمینی)ره( بود وظیفه انسان سازی در این نهاد فرهنگی است که در کنار 
اهداف علمی و تحقیقی که دنبال می کند به طور موازی با آن باید به تربیت 
و تزکیــه اخالقی و معنوی بپردازد تا فارغ التحصیالن آن در کنار تجهیز 
به علوم و فنون مختلف برخوردار از روح بلند انسانی شوند. امام)ره( انسان 
سازی را یکی از مهمترین وظایف دانشگاه بر شمرده و می فرماید: ما انسان 
دانشگاهی می خواهیم، نه معلم و دانشجو. دانشگاه باید انسان ایجاد کند و 
انسان بیرون بدهد از خودش ... انسان حاضر نمی شود که کشور خودش 
را تسلیم کند به غیر. انسان حاضر نمی شود که تحت ذلت برود و اسارت. 

آنها هم از انسان می ترسند)صحیفه امام، ج 13ص 417(
دانشگاهی که انسان تربیت کند به اهداف عالیه نظام خود دست می یابد 
و در هر حوزه ای از کشور که خدمت کند و به کار گرفته شود با وجدان 
انسانی فعالیت خواهد کرد. امام خمینی)ره( وظیفه دانشگاهیان را همچون 
روحانیون می داند. »روحانیون با دانشگاهی یک مسیر دارند و مسئولیت 
این دو طایفه از همه طوایف دیگر بیشتر است . برای اینکه اگر چنانچه به 
شرایط عمل بشود انسان درست می شود.« )صحیفه امام، ج 7، ص 467( 
شناخت و درک درست فرد مسلمان از جایگاه انسانی و اجتماعی خود در 
باور اسالمی و معرفت الهی رهبر انقالب در ارتباطات بین المللی نیز منجر 

به قطع وابستگی و حفظ استقالل کشور خواهد شد. 
امام )ره( بر این باور بودند که جوان دانشــگاهی باید در دانشگاه درست 
تربیت شود و در اخذ دانش ها و علوم مختلف نیز از منابع معرفتی ای بهره 
بگیرد که در نهایت منجر به بروز نسلی از تحصیل کردگانی با عرق ملی و 
دینی شود. »بزرگ ترین فاجعه برای ملت ما این وابستگی فکری است که 
گمان می کنند همه چیز از غرب  است و ما در همه ابعاد فقیر هستیم و 
باید از خارج وارد کنیم . شما استادان و فرهنگیان و دانشجویان دانشگاه ها 
و دانش ســراها  و نویسندگان و روشــنفکران و دانشمندان معظم باید 
کوشش کنید و مغزها را از این وابستگی فکری شستشو دهید.«)صحیفه 

امام، ج 10، ص 79(. 
حضرت امام )ره( این استقالل فکری و تعهد را در کنار تخصص مد نظر 
داشتند: »ما می خـــواهیم کـه اگر بیماری پیدا شد، این طور نباشد که 
بگویند حتماً بروید به انگلســتان، حتماً بروید به آمریکا. ما می خواهیم 
همانطوری که یک آمریکایی اگر مریض شــد به ایــران نمی آید و یک 
انگلیسی اگر مریض شد به ایران نمی آید، یک ایرانی هم اگر مریض شد، 
جای دیگر نرود ما یک همچون تخصص می خواهیم که جوری بار بیاورد 
کشور را و جوان هایی که در رأس امور هستند که این مغز هایشان وابسته 
نباشد و فکری جز اسالم و ایران در سرشان نباشد. )صحیفه امام، ج 14، 
ص 360(.  رهبر کبیر انقالب اسالمی وجود چنین دانشگاه و دانشگاهیانی 
را برای حفظ و تداوم انقالب اسالمی الزم می دانستند و برخالف بسیاری 
از نظام های سیاسی همچون رژیم شاهنشاهی ایران که از وجود تفکرات 
انقالبی و اندیشه استقالل خواهی و جریان سازی در نهاد دانشگاه واهمه 
داشتند، جریان سازی را از جمله مهمترین وظایف این نهاد علمی و فکری 
و در عین حال تربیتی می دانستند و وجود فعالیت سیاسی و جنبش های 
دانشجویی را در راستای اهداف انقالب اسالمی برشمرده و خواستار مطالبه 

گری و نقش آفرینی دانشجویان بودند. 
امام خمینی)ره( خودباوری در قشر جوان و دانشجو را عامل مهمی در رشد 
و شکوفایی استعدادهای علمی و اخالقی دانسته وآن را الزمه پیشرفت و 
استقالل فکری و فرهنگی کشور بر می شمردند. این تفکر در وجود مقام 
معظم رهبری نیز ادامه یافته است و ایشان نیز همچون امام خمینی)ره( 
دانشگاه را نهادی برای تداوم و حفظ ارزش های انقالب اسالمی می دانند 
و در مناســبت های مختلف و در دیدار با دانشجویان بر اتکای کشور به 

توانایی های دانشجویان و استفاده از استعدادهای آنان تأکید دارند. 

هدف انقالب فرهنگی  امیراحمدی    فاطمه 
محقق ســاختن مولفه های فرهنگــی انقالب 
اســالمی بود که نخست با ستاد انقالب فرهنگی 
کار خود را آغاز کرد و در ادامه تبدیل به شورای 
عالی انقالب فرهنگی شد. پس از پیروزی انقالب 
اسالمی دانشگاه محل فعالیت های سیاسی شده 
بود ازاین رو الزم بود تا تغییراتی در بعد فرهنگی 
و آموزشــی در این مراکز به وجود آید. در ادامه 
گفت وگویی با جواد منصــوری، یکی از فعاالن 
حوزه انقالب اسالمی  داشتیم که در ادامه می آید.

 آقای دکتر اهداف انقالب فرهنگی ایران 
چه بود؟

انقالب اسالمی فراتر از انقالب های دیگر بیش از 
بنیان و اســاس اقتصادی و سیاسی، ریشه های 
فرهنگی و اعتقادی داشت. این مسئله، ضروری 
می کــرد تــا در روزهای اولیه پیــروزی انقالب 
اسالمی درباره تحول بنیادی در فرهنگ کشور و 
نظام آموزشی - تغییرات در محتوا و برنامه های 
فرهنگی – موردتوجه قرار گیرد و لحاظ شود. و 
با توجه به اینکه دولت موقت بیشتر در راستای 
ســطوح بین المللی و مســائل اقتصادی توجه 
داشــت به مسائل فرهنگی توجهی نکرد و حتی 
رسانه های کشور و برنامه های صداوسیما همچون 

سال های پیش از انقالب ادامه پیدا کرد.
تــا اینکه در پیام نوروزی امــام خمینی )ره( در 
اول فروردین 1359 به صراحت به ضرورت تغییر 
بنیادی در نظام آموزشی، فرهنگی و دانشگاهی 
کشور اشاره کردند و در آنجا امام تاکید داشتند 
اگر این تغییر و تحوالت ایجاد نشود انقالب ما به 

اهداف موردنظر خود نمی رسد.
در ادامه برخی از دانشجویان و دانشگاهیان و نیز 
احزاب و رســانه ها پیگیر موضوع تغییر و تحول 
در نظام آموزشی کشور شدند که بعدها به عنوان 

انقالب فرهنگی از آن یاد شد.
و ضرورتی که این تحول را بیش ازپیش آشــکار 
می کرد این بود که دانشــگاه ها تبدیل به ستاد 
عملیــات ضدانقالب شــده بودند. بــه عبارتی 
دانشگاه به طور کامل در اختیار افراد ضدانقالب 
بود و مدیریت دانشگاه ها نیز تا حد زیادی متاثر 
از تفکــرات لیبرال ها و ملی گراها اداره می شــد. 
درنتیجه نیروهای مذهبی نتوانستند این وضعیت 
را تحمل کنند و در اواسط فروردین همان سال 
تغییر در مدیریت و برنامه های نظام آموزشــی 
کشــور مطرح و اجرا شــد امری که در ادامه به 

انقالب فرهنگی معروف گردید.

 پس درواقع باید گفت این روند برنامه های 
پهلوی ضرورت  دوره  آموزشی  و  فرهنگی 

انقالب فرهنگی را به وجود آورده بود.
انقالب فرهنگی به طور قطع باید جزو نخستین 
برنامه های انقالب اســالمی در زمان وقوع خود 
قرار می گرفت زیرا تحقق اهداف فرهنگی، اساس 
انقالب اسالمی بود ضمن آنکه چاره ای جز این امر 
نبود و اگر قرار بود که فرهنگ رژیم گذشته ادامه 
پیدا کند امکان نداشــت که جمهوری اسالمی با 

اهداف جدید خود بتواند ادامه موجودیت کند.
همچنین اساسا نخســتین و مهم ترین کار یک 

انقــالب تحول در بنیادهای فکری و ارزشــی و 
نیز تغییر ساختارهای فرهنگی و آموزشی است. 
درباره مراکز آموزشــی کشور، حوزه های علمیه 
باالترین اهمیت و مؤثرترین نقش را در کوتاه مدت 

و بلندمدت برای کشور و نظام اسالمی  داشتند.

 دانشگاه برای رهبر انقالب، امام خمینی از 
چه درجه اهمیتی برخوردار بود؟

هیچ موضوعی به اندازه دانشگاه ها برای حضرت 
امام)ره( دارای اهمیت نبود و ایشــان به صراحت 
مراکــز آموزشــی و دانشــگاه ها را بنیاد تحول 

فرهنگی می دانستند.
البته این دانشــگاه ها در شــکل عــام خودش 
حوزه های علمیه را نیز در برمی گیرد اما به هرحال 
دانشگاه های کالســیک به لحاظ هویتی پس از 

انقالب اسالمی نیاز به توجه بیشتری داشتند.

 آیا در ادامه کشور به اهداف موردنظر در 
انقالب فرهنگی دست یافت؟

شرایط عمومی  کشــور از یک سو و توطئه های 
مستمر و خطرناک دشمنان از سویی دیگر تحقق 

اهداف را با مشکالتی همراه کرد.

و اتفاق دیگری که مانع اهداف انقالب فرهنگی 
شــد وقوع جنگ تحمیلی بود زیرا 8 ســال کل 
کشور را درگیر خود کرد و عمالً مسئوالن کشور 
برای تحقق اهداف انقالب فرهنگی نمی توانستند 
حرکتی پرشتاب داشته باشند. در چنین شرایطی 
عموم هدف، دفاع از تمامیت ارضی و اســتقالل 

کشور بود. 
همچنین پس از پایــان یافتن جنگ تحمیلی 
کشور دچار مشکالت و چالش های دیگری شد و 
آن تقدم اقتصادی بر انقالب فرهنگی بود درنتیجه 
انقالب فرهنگی به محاق رفت. به عبارت دیگر پس 
از جنگ مسائل سازندگی کشور در اولویت قرار 
گرفت و عمال برنامه ها به ســمت ساخت وساز و 
اقتصاد کشور سوق پیدا کرد. و به این ترتیب اتفاقی 
برای اسالمی کردن نظام آموزشی و فرهنگی و نیز 
تحول بنیادین در سطوح فرهنگی کشور رخ نداد. 
به این ترتیــب دولت هایــی که پــس از انقالب 
اســالمی روی کار آمدند بیشتر توجه خود را به 
مســائل امنیتی، اقتصادی و سازندگی معطوف 
کردند و به طور طبیعی توجه چندانی به تحقق 
اهداف انقالب اسالمی در بحث انقالب فرهنگی 
نشــد. به طوری که مالحظه می کنیــد در دهه 
70 مقــام معظم رهبری بارها صحبت از تهاجم 

فرهنگی و اسالمی کردن نظام آموزشی و ضرورت 
تحول در علوم انسانی را مطرح کردند اما تا امروز 
که بیش از ۲ دهه از این مســائل می گذرد اتفاق 
خاصی در این حوزه ها رخ نداده است زیرا دولت ها 

نسبت به این بخش حساسیت الزم نداشتند.
بنابراین می توان گفت کشــور به اهداف انقالب 
فرهنگی هنوز دست نیافته است و حتی می توانیم 
بگوییم که با پیشرفت علمی  که در سیستم نظام 
آموزشــی اتفاق افتاده یک عقب ماندگی در این 
زمینه )انقالب فرهنگــی و مولفه های موردنظر 
انقالب اســالمی( تجربه کرده ایم و دشــمن از 
این فرصت برای ضربــه زدن به هویت و قدرت 

فرهنگی و دینی ما استفاده کرده است. 
به طوری که امروز همه بدون استثنا تهدید دینی 
و فرهنگی این رسانه ها را تأیید می کنند اما عمال 
باز هم در این زمینه کاری انجام نشده است. اگر 
از شعار، نوشته شدن اهداف روی کاغذ، حرف ها 
و برنامه بگذریم در عمل همچنان اتفاق خاصی 

رخ نداده است.
 بنابراین ما به اهــداف انقالب فرهنگی موردنظر 
امــام )ره( نرســیده ایم به دلیل اینکــه نه نظام 
آموزشی کشور، اسالمی  شد، نه در علوم انسانی 
تحولی به وجود آمد و نه ســاختار مدیریت این 

مراکز تغییری کرد.
همچنین ضربه ســخت دیگری کــه به انقالب 
فرهنگی وارد شد، سیاسی کردن موضوع بود. به 
این معنی که امروز دستگاه های مسئول بیش از 
آنکه فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و علمی باشند، 
سیاسی هســتند و این آسیب جدی بود که به 
انقالب فرهنگــی وارد کرد و مانع تحقق اهداف 

انقالب فرهنگی در کشور شد.

 پس درواقع یکــی از چالش های امروز 
تحقق اهداف انقالب فرهنگی، سیاســی 

شدن آن است؟
بله، یکی سیاســی شــدن این موضوع است و 

دیگری این اســت که مسائل اقتصادی مقدم بر 
امور فرهنگی شده است. 

 به هرحــال یک زمانی شــرایط چنین 
وضعیتی را ایجاب می کند، درست است؟

بله، دولت ها شــرایط را به اینجا رســانده اند که 
شــرایط اقتصادی در اولویت برنامه های کشور 
قــرار گیرد. نکته ای که دارای اهمیت بســیاری 
است، این است که دولت های ما بین بخش های 
مختلف امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و ... نتوانستند 
تناســب و تعادل برقرار کنند درنتیجه با شرایط 
به وجود آمده فرهنگ به حاشــیه رفت. در ادامه 
مسائل بسیاری به وجود آمد که کل نظام مجبور 
شد به ضرورت به دنبال این مسائل به وجود آمده 

ناشی از به حاشیه رفتن فرهنگ حرکت کند.
یکی از مظاهر آن آسیب های اجتماعی است که 
این آســیب های اجتماعی دقیقا ناشی از ضعف 
نظام آموزشی و فرهنگی کشور است بیش از آنکه 

محصول مسائل اقتصادی کشور باشد. 

 با توجه به این کــه جنابعالی از نزدیک 
با کشور چین آشــنایی داشته اید، تفاوت 
ماهوی انقالب فرهنگی در ایران و چین چه 

بود؟
در چین نیز تغییر ســاختار فرهنگی مطرح شد 
به این دلیل که چین کشــوری با جمعیت زیاد 
و مسائل جامانده از سیستم های قبلی بود. مائو 
می خواســت درواقع تمام تاریخ این کشور را به 
عقب بزند تا دگردیســی را در نظام این کشــور 
بــه وجود آورد. و این امر نه در 10 ســال حتی 
در یک قرن نیز امکان پذیر نبود. ضمن اینکه آن 
تفکر و فرهنگ و نیز ارزش های جدیدی که آن را 

علمی می کرد، خیلی قابل قبول نبود.
بنابراین یک نوع جنگ به وجود آمد که در پایان 
این جنگ تمام عوامل مخالف و مقاوم در مقابل 
فرهنگ، ارزش ها و تفکر جدید حذف می شوند. به 

همین دلیل در طول این دوران کارهایی شد که 
غیرانسانی بود ازاین رو امروز نویسندگان، محققان 
و روشنفکران چینی معتقدند باید این بخش از 

تاریخ شان را به فراموشی بسپارند.
همچنین در انقالب فرهنگی چین به ارزش های 
ملی و حتی به منافع انســانی افراد اعتنایی نشد 
و تعداد بسیاری بی گناه کشته شدند. ثروت های 
فرهنگی بســیاری نابود شد و این کشور به یک 
بن بست عجیب رســید و اینجا بود که شخص 
مائو متوجه شــد کشورش به طور کلی در شرف 
نابودی اســت که تمام برنامه های اصالحی خود 
را متوقف کرد و مائو از نظرات خود دست کشید. 
و در ادامــه افراد دیگری ســرکار آمدند و آن ها 
ایده های جدیدی را تحت عنوان اصالحات مطرح 
کردند که درواقع انقالب جدیدی را ایجاد کرد که 

باارزش های رایج جامعه همخوانی داشت.
بنابراین بدون اینکه اسم انقالب به میان بیاورند 
یک انقالب گری در این کشور اتفاق افتاد که چین 
امروز، ادامه دهنده این انقالب جدید تحت عنوان 

اصالحات است. 
دنگ ژیائوپینگ بنیان گذار این انقالب است و در 
این جریان وی بحث حقوق انسان ها، اعتقادهای 
آن هــا، آزادی، تالش های فــردی را در واقع به 
رسمیت می شناسد و رعایت می کند. بحث اینکه 
دولت مالک و اختیاردار همه چیز و صاحب تمام 
عقاید و جریانات اســت به عقب می رود و دولت 
تا حدود زیادی بامالحظه مجموعه نظرهای ملت 

کار را جلو می برد. 
بنابرایــن آزادی های دینــی، مالکیت خصوصی 
پذیرفته می شــود و حتی بحث تک فرزندی لغو 
شــده و کم کم چین به سمت تشکیل احزاب و 
گروه های جدید حرکــت می کند. به این ترتیب 
معیار و سبک زندگی در کشور چین پس از مائو 
دگرگون شد و انقالب فرهنگی او نه تنها شکست 
خورد بلکه به عنوان یــک پدیده غیرواقع بینانه 

شناخته شد.

گفت وگو با جواد منصوری

هنوزبهاهدافانقالبفرهنگیدستنیافتهایم

آنچهمیخوانید

منصــوری معتقــد اســت مــا به 
اهداف انقالب فرهنگی موردنظر 
امــام )ره( نرســیده ایم به دلیل 
اینکه نه نظام آموزشــی کشــور، 
اســالمی  شد، نه در علوم انسانی 
تحولی به وجود آمد و نه ســاختار 

مدیریت این مراکز تغییری کرد

احیایروحیهانقالبی

 توحیــد فراهانی  انقــالب فرهنگی در ســال 1359 یک 
حرکت انقالبی در جهت بازســازی و ترمیم پایه های اصلی نظام 
آموزشی کشور بود که در شکل و محتوا با تقیدات اسالمی و ایرانی 
هماهنگی نداشــت و محتوای آموزشــی نیز در بیگانگی با نظام 
فکری سنتی در کشور به پایگاهی برای ترویج اندیشه های غربی 
و پیشرفت های فنی غربیان تبدیل شده بود. روحیه انقالبی مردم 
ایران که خأل های بسیاری در هویت ایرانی خود احساس می کرد 
خواســتار چنین تحول عظیمی در ساحت فرهنگی کشور شد تا 
بازســازی مجدد آن بتواند روح مرده جامعه ایرانی را زنده کند. با 
خواست مردم بود که رهبر کبیر انقالب ایران نیز دستور اجرایی 
چنین خواســته ای را صادر کرد تا دانشگاه ها را از وجود تفکرات 
التقاطی و ایدئولوژی های انحرافی پاک کند و دانشجویان را در کنار 
کسب دانش های جدید و امکان تحقیقات علمی با تهذیب اخالقی 
و تعلیمات اسالمی به نیروهایی برای آینده کشور تربیت کند که 
در هر منصبی که خدمت خواهند کرد به فکر بهبود اوضاع مردم 

کشور خود باشند. این شرایط تاریخی اگرچه اکنون به همان شکل 
وجود ندارد اما هنوز هم احســاس نیاز برای تغییر و بازنگری در 
محتوای برخی رشته های تحصیلی دیده می شود. اگرچه نمی توان 
انقالب فرهنگی به گســتردگی انقالب فرهنگی سال 59 به راه 
انداخت و دانشگاه ها را برای مدت طوالنی به تعطیلی کشاند -زیرا 
که این خود آســیب بیشتری به نظام آموزشی وارد خواهد کرد- 
اما آنچه ضرورت آن احســاس می شود احیای روحیه انقالبی در 
مواجهه انتقادی در بین دانشجویان است تا آنان را از رخوت و بی 
حوصلگی حاصل از تکرار مکررات بیرون آورد. وجود دانشجویان 
خالق و خوش فکر در رشته ها و علوم مختلف خود به نوعی انقالب 
فرهنگی اســت. به این معنا ضرورت انجام انقالب فرهنگی، هم 
وجود ندارد و هم به نوعی وجود دارد. تأکید همیشگی رهبر معظم 
انقالب بر حفظ روحیه انقالبی در پیشــبرد امور حاکی از همین 
ضرورت بازنگری در امور است تا با توجه به تغییرات روز و با توجه 
به تغییر سیاست های دشمنانه در قبال نظام اسالمی ایران بتوان با 

تکیه بر نیروی فکری بصیر و هوشیار و همپای تحوالت منطقه ای 
و جهانی اوضاع داخلی را در عرصه فرهنگی ســامان بخشید و به 
روز رسانی کرد. حاصل این تالش تربیت نسلی از جوانان است که 
همانند اهداف انقالب فرهنگی اول ضمن اینکه با دانش های روز 
آشــنایی دارند در زمینه اخالقی و ارزش های اسالمی نیز آمادگی 
کاملی برای خدمت به مردم خود داشــته باشند. در عصر حاضر 
تبلیغات گســترده برای زیر سؤال بردن اصول و ارزش های دینی 
و تالش برای کنار گذاشــتن آن از عرصه های مختلف اجتماعی 
و فرهنگی کشور بر ضرورت حفظ و احیای مجدد روحیه انقالبی 
تأکید دارد. حذف این روحیه در بین جوانان و دانشگاهیان همان 
شــرایطی را ایجاد می کند که منجر به تصمیم گیری برای انجام 
انقالب فرهنگی در ســال 59 شد. ترویج تفکرات سکوالریستی 
توسط برخی اســاتید و گرایش دانشجویان به این تفکرات زنگ 
خطری برای آینده فرهنگی ایران اسالمی است و تنها راه برخورد با 

آن زنده نگه داشتن روحیه انقالبی در جامعه است.

آیا نیازی به انقالب 
فرهنگی دوم 
احساس می شود؟
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فرهنگ

گفت وگو با محسن پرویز

»فرهنگ« همچنان نیازمند انقالب است

تحلیل رویداد

اهداف انقالب فرهنگی چه بود؟
ایستادگی انقالب دربرابر لیبرالیسم و مارکسیسم

 فاطمه امیراحمدی  دانشــگاه به عنوان پایگاه فکری هدایتگر برای 
اقشــار مختلف جامعه همواره نقش اثر گذاری در تحوالت مهم تاریخی 
ایفــا می کند و این نقش آفرینی در زمان وقوع انقالب ایران نیز بســیار 
برجسته و مهم بود. وجود جریان های ایدئولوژیک در این نهاد در آستانه 
انقالب اسالمی نسل جوان کشور را به سمت و سوی نادرستی سوق می داد 
که بســیاری از این جریانات با محتوای اسالمی انقالب ایران در تضادی 
آشکار بودند و تالش داشتند تا انقالب مردمی ایران را به نفع خود جهت 
دهی کنند. عالوه بر ایدئولوژی اســالمی که بخش وسیعی از دانشجویان 
انقالبی به آن گرایش داشتند دو ایدئولوژی مارکسیستی و تفکرات لیبرالی 
و ناسیونالیســتی نیز به تأثیرپذیــری از عقاید مارکس و لنین و رهبران 
شوروی، به تعمیم ایدئولوژی چپ در شبکه  پیچیده و پنهان مارکسیستی 
که شعبه ای از آن در دانشگاه ها فعال بود، می پرداخت و جریان ملی گرا 
در ترویج افکار رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی در دانشــگاه فعال بود. 
در این میان دانشجویان مسلمان همسو با موج مردمی در کشور و با تأسی 
به تفکرات و اندیشــه های اسالمی که توسط رهبران فکری خود از جمله 
امام خمینی )ره(، آیت اهلل خامنه ای، شهید دکتر بهشتی، شهید مرتضی 
مطهری تبلیغ می شد خط فکری اصلی در دانشگاه محسوب می شدند. 
اما وجود جریانات فکری مارکسیستی و لیبرالی در فضای علمی  دانشگاه 
جو اغتشاش و انحرافی ایجاد می کرد که ضرورت مبارزه با آن ها به شدت 
احساس می شد. تفکرات لیبرالی و مارکسیستی که تحت نام های مختلف 
همچون ســازمان مجاهدین خلق، حزب توده و نهضت آزادی در تالش 
بودند تا با ترویج اندیشــه های خود هویت فکری انقالب ایران را مصادره 

کنند تمرکز خود را بر دانشگاه و در بین دانشجویان قرار داده  و با به راه 
انداختن میتینگ ها و مناظرات و تجمعات اعتراضی فضای علمی دانشگاه 
را  به چالش کشیده بودند. تبلیغ اندیشه هایی چون نفی مذهب و به انزوا 
کشاندن دین از حیات سیاسی و اجتماعی که جزئی از هویت و شخصیت 
اجتماعی ملت ایران بود حاصلی جز شدت بخشیدن به تنش ها نداشت. در 
مقابل امام خمینی)ره( با نوعی روشن بینی خاص در دین و قوانین فقهی 
زمینه را برای جریان اصیل روشنفکری دینی در انقالب ایران فراهم نمود 
و با طرح ایدئولوژی اسالمی خط فکری جامعه را معین کرد. یکی از اهداف 
انقالب فرهنگی ایجاد وحدت بین دو نهاد آموزشی و علمی  سنتی حوزه 
و نهاد آموزشی جدید و مدرن دانشگاه بود. با توجه به اینکه روند نوسازی 
در ایران با بی توجهی و بی التفاتی نسبت به پایه های فکری سنت شکل 
گرفته و تأسیس شده بود، انقالب فرهنگی فرصت دوباره برای بازگشت 
به ســنت های فکری در ایران و بازسازی مجدد ساختار علمی وفرهنگی 
کشــور بود تا بتواند با تکیه بر ســنت های فلسفی و اندیشگی اسالمی و 
ایرانی ســاختار دانشگاه جدید را بنا کند. جو دانشگاه در اوایل انقالب با 
فعالیت های گروه های مارکسیستی و ایدئولوژی های لیبرالی هرگونه تالش 
برای برقراری این پیوند بین حوزه و دانشگاه را بی نتیجه می گذاشت از این 
رو در وهله اول اصالح فضای فکری دانشــگاه از هرگونه تفکرات انحرافی 
ضرورت داشــت تا دانشجویان در فضایی سالم خط معینی را برای رشد 

فکری کشور در پیش بگیرند. 
امام خمینی)ره( نیز با تأیید انقالب فرهنگی در خصوص وظایف دانشگاه 
و دانشــگاهیان نسبت به آینده کشور توصیه نمودند که: »از توطئه های 
بزرگ آنان.... به دســت گرفتن مراکز تعلیم و تربیت خصوصاً دانشگاهها 
است که مقدرات کشورها در دســت محصوالت آنها است...  نقشه آنان 
برداشــتن روحانیون از سر راه و منزوی کردن آنان است؛ یا با سرکوبی و 
خشونت و هتاکی...اما در دانشگاه نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و 
ادب و ارزشهای خودی منحرف کنند و به سوی شرق یا غرب بکشانند و 
دولتمردان را از بین اینان انتخاب و بر سرنوشت کشورها حکومت دهند«.  
انقالب فرهنگی در راستای تحقق استقالل کشور در همه ابعاد در وهله 
اول از دانشگاه آغاز کرد تا با تصفیه تفکراتی که با روح اسالمی انقالب ایران 
در تضاد بود مسیر روشنی را با هدف دستیابی به قله های معرفتی همراه 

با تزکیه اخالقی دانشجویان طی کند.

انقالب  شــورای عالی  امیراحمدی   فاطمه   
فرهنگی یکی از نهادهایی است که پس از انقالب 
اسالمی با فرمان امام خمینی )ره( تشکیل شد. 
گسترش نفوذ فرهنگ اسالمی در شئون جامعه، 
تقویت انقالب فرهنگی و اعتالی فرهنگ عمومی 
و نیز تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از جمله 
اهداف این شوراســت. در این باره گفت وگویی با 
محسن پرویز، نویسنده و معاون فرهنگی اسبق 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی انجام دادیم که 

در ادامه می آید.

 ضرورت انقالب فرهنگی پس از پیروزی 
انقالب اسالمی چه بود؟

آنچه که درباره انقالب اســالمی می توان به آن 
اشاره کرد این است که اساس، بنیان و شعارهای 
مطرح شــده در انقالب همگی مرتبط با انقالبی 
فرهنگی بود. با فاصله گرفتــن از زمان انقالب، 
برخی رســانه ها پیام های غیرواقعــی از انقالب 
اسالمی اشاعه می دهند به گونه ای که برای برخی 
جوانان کــه در زمان انقــالب نبودند این تصور 
شــکل گرفته که انقالب به وجود آمد تا تغییر 
زیرساخت ها در مسیری غیر از انقالب فرهنگی 
بوده اســت. اما واقعیت این است که انقالب شد 
تا نخست سیســتم های فرهنگی کشور سامان 
بهتری پیدا کند و در این خصوص اگر به سخنان 
و بیانیه امام خمینی )ره( مراجعه شود تقریبا تمام 
توصیه های ایشان اصالح مسائل فرهنگی بوده و 
مسائل سیاسی و روابط بین الملل در درجه بعد 
قرار داشته است. پس از انقالب اسالمی انتظار این 
بود که با توجه به شعارها و آنچه که در اساس این 
انقالب وجود داشت ساحت های فرهنگی جامعه 
و البته بعد آموزشی متناسب با این تحول بزرگ، 
تغییراتی داشته باشند و در خدمت انقالب حرکت 
کنند. این امر متاسفانه کمتر اتفاق افتاد و منجر 
 به این شــد که امام بــرای انقالب فرهنگی یک 
ســر فصل جداگانه ای باز کردند و ســتادی را به 
عنوان ســتاد انقالب فرهنگی تشکیل دادند. در 
ادامه این ستاد تبدیل به شــورای عالی انقالب 
فرهنگی شــد و وظایفی برای آن تعیین شد. به 
هر حال به نظر می رسد که هدف اصلی این بود 
که شورا بتواند آن اهداف انقالب را که در بیانیه ها 
و ســخنان حضرت امام )ره( متجلی شده بود، 

محقق کند.

 از نگاه شــما اگر انقــالب فرهنگی رخ 
چالش هایی  چه  با  اسالمی  انقالب  نمی داد 

مواجه می شد؟
تصور من این است که ما هنوز در زمینه انقالب 
فرهنگی خیلی موفق نبوده ایم اگرچه شاکله اصلی 
و ساختار را تا حدودی تنظیم و به سامان کردیم 
اما در محتواها همچنان مشکالتی داریم که رفع 

نشــده اند. به ویژه بزرگ ترین چالش امروز ما در 
این بحث که چند سالی است مقام معظم رهبری 
آن را تذکر می دهند و شورایی نیز برای تحول آن 
تشکیل شده است، بحث علوم انسانی و آموزش 
مباحث علوم انسانی است که هنوز اتفاق خاصی 
در این زمینه به وجود نیامده و مشکل ما در این 
مسئله مرتفع نشده است. اما اگر هیچ کاری انجام 
نمی شد و اجازه می دادیم بدون پرداخت ویژه به 
مسائل مختلف فرهنگی و آموزشی، این حوزه ها 
به همان روند گذشته، کار خود را ادامه دهند به 

طور طبیعی وضعیت بدتر از امروز بود.
پس از انقالب اســالمی و تشکیل ستاد انقالب 
فرهنگی کــه در ادامه به شــورای عالی انقالب 
فرهنگی تبدیل شــد و اقداماتی که این شورا در 
خود ســاماندهی کرد )با وجــود ضعف ها و کم 
کاری هایی که به حق نسبت به پرداختن برخی 
حوزه ها وجــود دارد( با تمام ضعف ها، شــاهد 
اقدامات بســیار موثری بودیم کــه گاهی از این 
دستاوردها غفلت می کنیم. به طور نمونه تعداد 
افراد آموزش دیده در کارشناسی در سطح کشور، 
اگر شــورای عالی انقالب فرهنگی برنامه ریزی 
مناســبی نمی کرد و وزارتخانه های آموزشــی و 

بهداشتی به درستی عمل نمی کردند هیچگاه به 
این سطح از آموزش دست نمی یافتیم.

در گذشــته افراد زیادی پشــت کنکــور باقی 
می ماندند و از ادامه تحصیــل باز می ماندند در 
نتیجه نیروی جوان کشــور بــا حداقل آموزش 
در ســطح دیپلم وارد بازار کار می شد اما امروز 
وضعیت به گونه ای است که برخی ظرفیت های 
دانشگاه های کشور خالی است؛ فارغ از اینکه آیا 
از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده می کنیم 
یا خیر )که خودش محل تامل است( اما از نگاه 
تربیتی وقتی به مسئله نگاه شود باید گفت این 
قــدرت در ما به وجود آمده که در مدت کمتر از 
۴۰ سال، کشور را از حالتی که تعداد کارشناسان 
آن بسیار بسیار محدود بود به نقطه ای برسانیم 
کــه در مناطــق دور افتاده نیز قــادر به تربیت 

کارشناســان حوزه های مختلف هستیم. جدا از 
تمام مباحث آسیب شناسی، این اقدامات، کارهای 
ارزشمندی است که نباید به سادگی از کنار آن 

عبور کرد.
در حوزه هــای فرهنگی نیز از آنجا که تعداد آثار 
فرهنگی و هنری ما بسیار اندک بود - آثاری که 
قادر به ارائه در سطح بین المللی بودند- امروز به 
نقطه ای رسیده ایم که آثار بسیاری عرضه و مورد 
پذیرش جهانی قرار می گیرد و تقریبا می توانیم 
مطمئن باشــیم که آن بخش هایی که در سطح 
جهانی از آن غافل هستیم ضعف در ارائه است. به 
طور نمونه در حوزه تصویرگری کتاب کودک که 
نیازی به ترجمه ندارد کشور در نمایشگاه بلونیا 
که نمایشگاه معتبری در سطح بین الملل است 
و آثار تصویرگران در آنجا عرضه می شــود کشور 
رتبه های خوبی کســب می کنــد و تصویرگران 
ایرانــی جوایز می برند. و اگــر در متن این اتفاق 
نمی افتد به این دلیل است که در ترجمه آثار به 
زبان های دیگر کوتاهی می شــود و کاستی هایی 
وجــود دارد. در زمینــه فیلم، تئاتر، موســیقی 
)موســیقی های ســنتی و محلی( و... هر جا در 
ســطوح بین المللی عرضه شدند مورد استقبال 
قرار گرفتند. در نتیجه مشخص است که در این 
زمینه ها کشور پیشرفت های بسیار قابل توجهی 

داشته است.
این است که تصور بنده این است که اگر با یک 
دید منصفانه به مسئله نگاه کنیم در واقع انقالب 
اسالمی در حوزه های فرهنگی نیز تأثیرگذار بوده 
و انقــالب فرهنگی که اتفاق افتاد توانســت در 

حوزه های مختلف کشور را جلو ببرد.
البته بــه طور قطع دســتیابی به ایــن نقطه، 
اقناع کننده نیســت و هنوز فاصله بسیار زیادی 
تا رســیدن به نقطه مطلوب داریــم زیرا از دید 
ما بحث انقالب فرهنگی به معنای پیشرفت در 
حوزه های فناوری فرهنگی و توانایی پیشــرفت 
ابزارهای فرهنگی به تنهایی نیست بلکه محتوا 
نیز جزو نکات بســیار مهمی است به این معنی 
که ما در کنار اینکه این توانایی را پیدا کردیم که 
داستان های تکنیکی بنویسیم که به لحاظ فنی 
مورد قبول کارشناسان جهانی و بین المللی قرار 
می گیرد یا همین طور فیلم هایی بسازیم که آثار 
مطلوب و معقولی در سطح بین المللی هستند به 
لحاظ محتوایی نیز باید بتوانیم از این ابزارها برای 
انتقال پیام انقالب کمک بگیریم که در این زمینه 

به نظر می رسد ضعف های آشکاری وجود دارد.

 با توجه به ضعف هایی که به آن اشــاره 
کردید در شرایط کنونی آیا نیاز به انقالب 

فرهنگی دوم احساس می شود؟
هنگامی که در کشــوری یک بار انقالب شــد و 
ساختارهای پیشــین بهم ریخت و ساختارهای 
جدید شــکل گرفت انقــالب دوم معنــا پیدا 
نمی کند. در واقع انقالب زمانی به وجود می آید 
که کارگزاران و تصمیم ســازان و تصمیم گیران 
کشــور در مسیری نادرســت حرکت کنند زیرا 
زمانی که مسیر اشتباه است به هدف نمی رسیم. 
فرض کنید با خودرویی –کندرو یا تندرو فرقی 
نمی کند- وارد جاده ای شده اید که قرار است به 

نقطه مشخصی در شرق برسید اما حرکت شما به 
سمت غرب است. اینجا طبیعی است باید اتفاقی 
بیفتد و کسی شما را به مسیر مورد نظر هدایت 
کند و زمانی که مســیر اصالح شد و خودرو در 
حال رفتن به سمت هدف است ولو آنکه در این 
مسیر کند، یا تند برود و حتی گاهی توقف داشته 
باشــد یا وارد بیراهه هایی شود و سپس به مسیر 
اصلی خود بازگردد نیاز به تغییر اساسی به معنای 
اول نیست چون مسیر درست خود را پیش گرفته 

است.
اما معتقدم نیاز به بازنگــری در اقداماتی که در 
ایــن حوزه ها انجام می شــود، داریم ضمن آنکه 
این بازنگری باید همیشــه انجام شــود و این به 
معنای این نیست که خودروی در حال حرکت 
را متوقف کرد و بازبینی انجام داد بلکه همان طور 
که حرکت خود را به سمت هدف ادامه می دهد 
باید اجزای مختلف آن بررسی شود. بنابراین، این 
نقاط ضعف را باید در همان تیم و در مســیر راه 

اصالح کرد.
هنگامیکــه با نگاه منصفانه بــه روند کارها نگاه 
کنیم، می بینیم که اتفاق های بســیار مثبتی در 
حوزه فرهنگی و آموزشی در کشور رخ داده است 
و پیشــرفت های بسیار خوبی داشته ایم که البته 
در کنار آن نواقص و کاستی هایی نیز وجود دارد. 
برای دستیابی به اهداف بلندی که امام )ره( برای 
انقالب تعریف کرده بودند و بخش هایی که مقام 
معظم رهبری در سخنان خود به آن تاکید دارند، 
نیاز است یک سلسله اقدامات اصالحی بیشتری 

در این خصوص انجام شود.

آنچه می خوانید

پس از انقالب اسالمی و تشکیل 
ستاد انقالب فرهنگی که در ادامه 
به شــورای عالی انقالب فرهنگی 
تبدیل شــد و اقداماتــی که این 
شورا در خود ســاماندهی کرد با 
تمــام ضعف ها، شــاهد اقدامات 
بســیار مؤثری بودیم که گاهی از 

این دستاوردها غفلت می کنیم

حیثیت انسانی مشخصه فرهنگ و سیاست 

 کامــران قدیم آبادی   تعیین اهــداف بلند مدت در 
حوزه های مختلف و اهداف کوتاه مدت برای تســهیل در 
رسیدن به مقصد نهایی در جامعه انقالبی ایران با خواست 
و اراده عموم مردم صورت پذیرفت و این شــرط موفقیت 
برای هر جامعه است. برنامه ریزی در رسیدن به خواست 
مردم وظیفه ای است که بر عهده سیاستگذاران و مجریان 
قانون بوده تا با توجه به خواست و نیازهای مردم سازوکار 

مؤثری بیندیشند. 
تکیه بر منابع اندیشــه اسالمی و قانون اساسی که ملهم از 
تفکرات دینی بوده شاخص ها و الگوهای صحیح در برنامه 
ریزی های آرمانی ملت ایران را به صورت های مختلف تعیین 
کرده و در این جریان پله اصلی حرکت برعهده فرهنگ بوده 
است. فرهنگ تنها وسیله گردآوري همه طبقات زیر لواي 
یک پرچم و تحکیم تقویت همبســتگي ملي است. بدین 
لحاظ تدوین سیاســت مطلوب فرهنگي هنگامي میسر 
مي گردد که سیاست گذاران، پس از مشخص شدن عناصر 
فرهنگي موجود در جهان بیني اســالمي و مقتضیات ملي 
با محور قرار دان شــعائر دیني و قانون اساسي - که مورد 
اجماع و توافق جمعي مردم مي باشد - اهداف و اشتراکات 

خرده فرهنگ هاي مختلف را در نظر بگیرند و آن ها را بسط 
دهند؛ مسئله مهمی که اولین ســال های پیروزی انقالب 
اسالمی با خواســت ملت ایران در اصالح و زدودن عناصر 
ضد ارزشــی و بیگانه با فرهنگ خــودی که دامنه خود را 
به تمام نهادهای فرهنگی گسترش داده بود تحت عنوان 
انقالب فرهنگی آغاز شد و طی آن فرصتی برای بازسازی 
مجدد محتوای فکری و فرهنگی ایــران فراهم آمد. پس 
 از تعطیل رســمي دانشــگاه ها در خردادماه سال 1359 
امام خمیني )ره( در 23خرداد فرماني را مبني بر تشکیل 
ســتاد انقالب فرهنگي صادر نمودنــد. رهبر کبیر انقالب 
اســالمی  با درنظر گرفتن خواســت و رأی ملت در تغییر 
نظام سیاسی کشور طی سخنانی ضرورت و اهمیت توجه 
به انقالب فرهنگی را به عنوان سکوی حرکت در عرصه های 
مختلف حیات نظام جدید ایــران اعالم نموده و فرمودند: 
مدتي اســت ضرورت انقالب فرهنگي که امري اســالمي 
اســت و خواست ملت مسلمان مي باشد، اعالم شده است 
و تاکنون اقدام مؤثري انجام نشده است و ملت اسالمي و 
خصوصاً دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند و نیز 
نگران اخالل توطئه گران که هم اکنون گاه گاه آثارش نمایان 

مي شود و ملت مسلمان و پایبند به اسالم خوف آن دارند 
که خداي نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتي انجام 
نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم 
فاسد کارفرمایان بي فرهنگ، این مرکز مهم اساسي را در 
خدمت استعمارگران قرار داده بودند. ادامه این فاجعه که 
مع االسف خواست بعضي گروه هاي وابسته به اجانب است، 
ضربه اي مهلک به انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي وارد 
خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتي، خیانتي عظیم بر 

اسالم و کشور اسالمي است.«
 ظهور انســان  در هیــأت  و حیثیت  جمعــي  خویش  به 
 قدري  مهم  و مؤثر است  که  مبنای حرکتی عظیم خواهد 
شــد و مقدمه و مبنای آن تغییــر در فرهنگ خواهد بود. 
امام خمیني  )ره( دراین  باب  مي فرمایند: »اگر انســانها در 
کلمه  مبارکه  اهلل مجتمع  شدند و همه  بتها را شکستند به  
همه  مقصدهاي  عالي  مي رسند... ما تجربه  کرده ایم ... که  آن  
وقت  که  توجه  به  خداي  تبارک  و تعالي  مجتمعاً نداشتیم  
ولو یکي  یکي  هم  داشتیم  نتوانستیم  کاري  انجام  بدهیم.« 

اصول سیاســت فرهنگی در کشــور در تکمل بنیان های 
سیاسی در ایران اسالمی شکل یافته است. 

در این فرآیند نهادهای آموزشی و علمی پایه اصلی را شکل 
داده و دانشگاه خواه یا ناخواه قطب اصلی »تربیت کننده « 
نســل بعدی سیاسیون نظام اســت. دانشجویان کنشگر 

سیاســی در فضای دانشگاه نیروی بالقوه برای گزینه های 
اصلی هدایت سکان آینده ی کشور هستند و شیوه  مواجهه 
امروز آنان با مسائل سیاسی در دانشگاه می تواند تأثیر جدی 
بر برخوردشان از جایگاه مدیران سیاسی نظام در آینده با 
مسائل کشور داشــته باشد. تربیت شدگانی که در فضای 
دانشگاهی سالم و هماهنگ با ارزش های انسانی و تعهدات 
اخالقــی و بهره منــد از دانش های روز و پیشــرفت های 
علمی پروش یافته و نسبت به تحوالت اجتماعی و همنوعان 
خــود نیز بی تفاوت نبوده و برخوردار از عرق ملی و دینی 
باشــند می توانند بــه تثبیت پایه های سیاســی در نظام 

جمهوری اسالمی کمک کنند. 
در حقیقت انقالب فرهنگی در سال 59 با همین نیت آغاز 
شد. فضای دانشگاهی ایران در شکل محتوایی آن پر شده 
بود از تکنوکرات هایی که بدون توجه به گرایش های دینی 
و تعهدات انســانی و متناسب با روح لیبرالی جامعه غربی 
تنها به تکرار آموزش هایــی می پرداختند که در بیگانگی 
با فرهنگ کهن ایران به ســر می برد و با ارزش های دینی 
بیگانه بود. انقالب ایران که به خواست و میل عموم مردم 
برای احیای مجدد اندیشه های اسالمی به جریان افتاد در 
نهادهای فرهنگی خود نیــز قائل به چنین تفکری بود تا 
بتواند فرهنگ و سیاست را در جهت خدمت به مردم خود 

به کار گیرد. 

      تأثیر انقالب فرهنگی در تثبیت پایه های سیاسی نظام 

ویژه 
سالروز اعالم انقالب فرهنگی
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 خط حادثه

قاتل سريالى 7 زن در گيالن دستگير شد
پليس  رئيس  قرمز:  خط 
آگاهى اســتان گيــالن از 
 40 قاتلــى  دســتگيرى 
ســاله كه پس از ســرقت 
زيــور آالت؛ زنان را به قتل 
مى رســاند؛ در شهرستان 

رشت خبر داد. 
فالح  فرهــاد  ســرهنگ 
كريمــى در تشــريح اين 

خبر گفت: كارآگاهــان آگاهى در پى 
اعالم مفقودى چند زن ميانسال در شهرستان رشت و شهرستان هاى همجوار 
رسيدگى به موضوع را در دستور كار خود قرار داده و با اقدامات فنى و پليسى 

راز چند جنايت را برمال كردند.
رئيس پليس آگاهى اســتان گيالن با بيان اينكه مردى 40 ســاله كه در اين 
جنايات دست داشت پس از چندين ماه كار فنى نامحسوس پليسى شناسايى 
شد؛ افزود: قاتل در شهرستان رشت شناسايى و پس از چندين بار تغيير مكان 

دستگير شد.
اين مقام انتظامى با اشاره به اينكه قاتل تاكنون به 7 فقره قتل زنان ميانسال 
در شهرستان رشت و شهرستان هاى همجوار به انگيزه سرقت زيورآالت اعتراف 
كرده؛ بيان داشت: قاتل در قالب مسافركش سوژه هاى خود را كه تعدادى از اين 
زنان از وضعيت نابسامان اجتماعى برخوردار بودند؛ انتخاب و به عنوان مسافر 

سوار كرده و پس از قتل؛ زيورآالت آنان را سرقت مى كرد.
وى با اعالم اينكه قاتل و همسر دوم صيغه اى وى سابقه دار بوده و داراى يك 
فرزند مى باشــند؛ اظهار داشت: اولين قتل قاتل مربوط به سال 1387 بوده و 

مقدارى از اموال مسروقه نيز از متهم كشف شده است.
 او كه در روز اول دستگيرى خود به قتل چهار زن 57 تا 60 ساله اعتراف كرده 
بود، در بازجويى هاى بعدى به قتل سه زن ديگر كه آن ها را در سال هاى 87 تا 
88 كشته بود نيز اذعان كرد و با اين اعترافات جديد تاكنون قتل هاى صورت 

گرفته به وسيله وى به هفت فقره رسيده است.
قاتل انگيزه خود از اين جنايت را ســرقت طالهاى آن ها عنوان كرده و گفته 
است كه همسر صيغه اى چهل ساله اش نيز در اين اعمال شنيع با او مشاركت 

داشته است.
به جز دو جســد، بقيه اجســاد به وسيله اين متهم ُمثله و در جاهاى مختلف 
پراكنده مى شده است و جسد يكى از مقتوالن كه از سال 88 به عنوان مفقودى 
اعالم شده بود، با اعتراف متهم در روستاى خشكه اسطلخ زيبا كنار شهرستان 

رشت پيدا شد.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

اعتراف جوان روستايى كه 
به دو زن و يك مرد شليك كرد 
خط قرمز: پســر 32 ساله پس از اينكه به در خانه زن 
عموى خود رفت و او را به قتل رساند سپس به سراغ دو 

نفر ديگر رفت. 
ســرهنگ ماشــاء اهللا ماليى رئيس پليس شهرستان 
جيرفت با اعالم اين خبر گفت: هشــتم فروردين سال 
جارى دو زن و يك مرد توســط اين فرد در روســتاى 

حسين آباد جيرفت به قتل رسيدند.
وى گفت: اين فرد 32 ساله و مجرد داراى سابقه كيفرى 
است كه بر اثر اختالفات خانوادگى زن عموى خود را با 

سالح گرم غيرمجاز به قتل رساند.
وى خاطرنشان كرد: متهم پس از قتل زن عموى خود به 
در خانه همسايه رفته و زن همسايه را نيز به قتل رساند 
و همچنين شــخصى را كه قصد متوقف كردن قاتل را 

داشته نيز به قتل رساند و متوارى شده بود.
رئيس پليس شهرســتان جيرفت افــزود: پس از وقوع 
اين جنايت، عمليات اطالعاتى و انتظامى و با همكارى 
و مساعدت ويژه پليس آگاهى استان و دستگاه قضايى 
آغاز و در كمتر از يك ماه (پنجشنبه) اين قاتل در استان 

يزد دستگير شد.
وى اظهــار كرد: به همه مخــالن نظم و امنيت و برهم 
زنندگان آسايش و آرامش مردم هشدار جدى مى دهيم 
كه بــراى حفظ نظم، امنيت و آرامش بــا همه توان و 

قاطعيت برخورد خواهيم كرد.
ماليى گفت: با دارندگان سالح گرم غيرمجاز و جرايمى 
كه موجب جريحه دار شدن احساسات عمومى شود به 

شدت برخورد مى شود.

خط خبر

خط قرمز-سعيد كوشافر: بازهم محور سبزوار حادثه آفرين 
شــد و بازهم يك خودروى حمل ونقل عمومى در اين حادثه 
حضور داشــت و تمام اين مسائل دســت به دست هم داد تا 
شاهد يكى از خونبارترين حوادث سال 1396 باشيم. حادثه اى 
كــه در آن 12 تــن از هموطنانمان جــان باختند و حدود 

20مسافر ديگر اتوبوس راهى بيمارستان شدند.
اگــر چه دراين حادثه راننده اتوبوس به طور صددرصد مقصر 
نيست و خودروهاى ديگر بيش از اين راكب در تصادف نقش 
داشــته اند اما همه موارد به عدم رعايت نكات ايمنى توسط 
رانندگان ؛ ضعف اســتحكام خودروهاى عمومى و درنهايت 
مشــكالت فنى جاده هاى كشور بازمى گردد.  بنا بر خبرهاى 
ارسالى برخورد يك دستگاه اتوبوس با يك دستگاه كاميونت در 
محور سبزوار-داورزن،12 كشته و 19 مجروح بر جاى گذاشت.

سرهنگ ســيدجمال معتمد الشــريعتى، فرمانده انتظامي 
شهرستان «داورزن» در گفت و گو با خبرنگار خط قرمز گفت: 
ســاعت20:10 شب پنجشــنبه  تصادف شديد يك دستگاه 
اتوبــوس با خودرو كاميــون در كيلومتر 35 محــور داورزن 
-ســبزوار (سه راهى نامن نرسيده به روستاى ريوند) به مركز 
فوريت هاي پليسي 110 اعالم و بالفاصله تيم هايى از پاسگاه 
انتظامــى «صدخرو» ، كالنترى مركــز و پليس راه به همراه 
عوامل امدادى به محل اعزام شدند. وى افزود: در بررسي هاي 
انجام شــده مشــخص شد يك دســتگاه اتوبوس كه مسافر 
دربســتى از مشهد به مقصد اصفهان داشت پس از برخورد با 
يك دستگاه كاميونت كاويان از جاده اصلى منحرف و واژگون 
شــده است. اين مقام انتظامى اظهار داشت: متاسفانه در اين 
حادثه ، 12 تن از مسافران اتوبوس(9 مرد و 3 زن) در دم جان 
باختند و 19 نفر ديگر نيز مجروح و توسط تيم هاى امدادى به 

بيمار ستان امداد شهر سبزوار منتقل شدند.
فرمانده انتظامي شهرســتان داورزن عنــوان كرد: برابر اعالم 
كارشــناس تصادفات پليس راه ســبزوار ، علت حادثه تغيير 
مسير كاميونت كاويان اعالم شده است. سرهنگ على فتحى 

فرمانده پليس راه سبزوارنيز گفت: براساس مشاهدات تغيير 
مسير ناگهانى كاميونى كه جلوى اتوبوس در حال حركت بود و 
برخورد آن با اتوبوس باعث تصادف و در پى آن واژگونى آن شد 
و علت اصلى و دقيق تر بروز حادثه همچنان در دست بررسى 
اســت. وى ادامه داد: محور سبزوار-شاهرود يكى از جاده هاى 
پرخطر كشور محسوب مى شود كه خستگى و خواب آلودگى 
رانندگان از مهمترين داليل واژگونى و حوادث رانندگى است.

فرمانده پليس راه ســبزوار خاطرنشان كرد: احداث و تكميل 
مجتمع هاى خدماتى رفاهى در مســير جاده، ايجاد فضاهاى 
ســبز و توقف گاه ها، نصب تابلوهاى هشدار دهنده برخى از 
عوامل موثر در كاهش حوادث رانندگى اســت. معاون مدير 
عامل و رئيس جمعيت هالل احمر سبزوار هم دراين خصوص 
گفت: مصدومان حادثه با هشت دستگاه آمبوالنس اورژانس 
115 و جمعيت هالل احمر به بيمارستان امداد شهيد بهشتى 
سبزوار اعزام شدند. معاون مركز مديريت حوادث و فوريت هاى 
پزشكى دانشگاه علوم پزشكى سبزوارنيز اظهارداشت : هفت 
نفر از جان باختگان در سر صحنه جان خود را از دست دادند. 
وى ادامه داد: 24 مصدوم اين حادثه نيز توســط خودروهاى 

اورژانس 115 به بيمارستان امداد شهيد بهشتى سبزوار منتقل 
شــدند كه از اين تعداد چهار نفر  به دليل مصدوميت شديد 

جان خود را از دست دادند.
محترمى سرپرست پزشكى قانونى سبزوار از كشته شدن 12 
نفر در حادثه برخورد كاميون به اتوبوس اصفهان-مشهد كه 

منجر به واژگونى اتوبوس شده بود، خبر داد.
وى در ادامه گفت: تا كنون دو جســد از خانم ها و يك نفر از 
آقايان شناسايى شده و هنوز الباقى اجساد شناسايى نشده اند 
و اجســاد مربوط به دو راننده اتوبوس و يك شاگرد و 9 نفر از 
سرنشينان اتوبوس است. همچنين اسامى مجروحان حادثه 

واژگونى اتوبوس اصفهان-مشهد به شرح زير است.
آرزو توكلى، بصيرت توكلى، اميدرضا يزدى، زهره بابايى، مهدى 
كريمــى، اميد بيگى، عباس طريقت، عــزت كريمى، كبرى 
كريمى، بتول شــكرگزار، ليال كريمى،مهدى شــاه محمدى، 
محمد حسين عربى، عصمت ابراهيمى،خديجه مرادى، مهدى 
 (ICU)و فــرد مجهوالهويه (ICU) طريقــت، ادهم نورزايى
همچنين مهدى شهســوار و محمد طريقت پس از درمان از 

بيمارستان مرخص شدند.

 بازهم محور سبزوار حادثه آفرين 
شــد و بازهم يك خودروى حمل ونقل عمومى در اين حادثه 
حضور داشــت و تمام اين مسائل دســت به دست هم داد تا 
 باشيم. حادثه اى 
 تــن از هموطنانمان جــان باختند و حدود 

اگــر چه دراين حادثه راننده اتوبوس به طور صددرصد مقصر 
نيست و خودروهاى ديگر بيش از اين راكب در تصادف نقش 
داشــته اند اما همه موارد به عدم رعايت نكات ايمنى توسط 
رانندگان ؛ ضعف اســتحكام خودروهاى عمومى و درنهايت 
مشــكالت فنى جاده هاى كشور بازمى گردد.  بنا بر خبرهاى 
ارسالى برخورد يك دستگاه اتوبوس با يك دستگاه كاميونت در 

115اورژانس 115اورژانس 115 به بيمارستان امداد شهيد بهشتى سبزوار منتقل فرمانده پليس راه سبزوارنيز گفت: براساس مشاهدات تغيير سرهنگ ســيدجمال معتمد الشــريعتى، فرمانده انتظامي 

12 كشته و 19 مجروح در تصادف مرگبار جاده سبزوار

خط قرمز: دو پسر عمو كه محموله هاى قاچاق را از جنوب 
كشور به تهران مى آوردند، درجريان سرقت محموله پوشاك 

شناسايى و دستگير شدند.
22 فروردين 96 ســرقت محموله پوشــاك در اتوبان امام 

على(ع) (مسير شمال به جنوب) - خروجى جاده معدن، به 
كالنترى 167 دولت آباد اعالم شد.

راننــده كاميون پس از حضــور در پايگاه نهم پليس آگاهى 
گفت:ساعت 18 در اتوبان امام على(ع) در حال حركت بودم 
كه ناگهان يك 206 صندوق دار سفيد رنگ با سه سرنشين 
اقدام به متوقف كردن كاميون كردند. پس از توقف، آن ها مرا 
از كاميون به پايين كشــيده و با تهديد چاقو و قمه اقدام به 
بستن دست و پايم كرده و در صندوق عقب 206 قرار دادند.

وى افزود: زمانى كه سارقان قصد رها كردن مرا داشتند ، هوا 
كامال تاريك شده بود اما با اين وجود توانستم چند شماره از 

پالك ماشين آن ها را به خاطر بسپارم.
كارآگاهان پايگاه نهم پليــس آگاهى با بهره گيرى از همان 
اطالعات محدود به دست آمده از پالك 206 سارقان، موفق 

به شناسايى خودرو 206 سفيد رنگ صندوق دار شدند.
كارآگاهان در اقدامات پليسى، با شناسايى مالك خودرو به نام 
«هوشنگ» 50 ساله اطالع پيدا كردند كه خودرو در اختيار 

پسر 22 ساله اش به نام «رضا» بوده است.
با شناسايى مخفيگاه «رضا» در منطقه شهرزاد دولت آباد، وى 
27 فروردين دستگير شد. رضا با اعتراف صريح به مشاركت 
در سرقت به عنف محموله پوشاك، محل نگهدارى محموله 

سرقتى را چند كوچه پايين تراز مخفيگاهش نشان داد.
با شناسايى دقيق محل نگهدارى محموله، كارآگاهان ضمن 
هماهنگى با بازپرس پرونده به اين محل مراجعه و در بازرسى 
از يك منزل مسكونى موفق به كشف كامل محموله سرقتى 

شدند.
با دستگيرى «مسعود» 31 ساله كه اموال مسروقه در خانه اش 
نگهدارى مى شــد، وى در اعترافاتش بــه كارآگاهان عنوان 
داشت كه اين محموله توسط برادر و پسرعموى همسرش به 
نام هاى «امير» و «هومن» به خانه اش انتقال داده شده است.

با شناســايى «هومن» 27 ساله و «امير» 28 ساله به عنوان 
متهمين اصلــى پرونده، هومن به عنــوان يكى از مجرمان 
سابقه دار پايگاه نهم آگاهى در زمينه زورگيرى مورد شناسايى 
قرار گرفــت؛ بالفاصله قبل از اطالع «هومــن» و «امير» از 
دستگيرى همدستان خود و كشف محموله توسط كارآگاهان، 
هر دو نفرشــان در دو عمليات جداگانه همزمان، در منطقه 

دولت آباد دستگير و به پايگاه نهم آگاهى منتقل شدند.
«هومن» و «امير» در اظهارات خود عنوان داشتند كه محموله 
مسروقه را آن ها خودشــان ابتدا براى مالباخته و به صورت 
قاچاق از شــهرهاى جنوبى كشور به تهران آورده و در ادامه، 
با اطالع از قاچاق بودن محموله و اطمينان از اين موضوع كه 
صاحب بار حتى در صورت سرقت محموله اش بواسطه قاچاق 
بودن آن اقدامى براى طرح شــكايت نخواهد كرد، طراحى 
ســرقت را انجام و با همكارى يكى از دوستانشان به نام رضا 
اقدام به انجام سرقت محموله به شيوه راهزنى كرده و محموله 

سرقتى را به منزل خواهر «هومن» منتقل كرده اند.

پسرعموهاى سارق پوشاك، لباس زندان پوشيدند 



خط عبرت

عكس هاى خصوصى، شليك چند گلوله و 
پايان يك دنيا آرزوى خوب

اولين  شكرى:  ميالد  قرمز-  خط 
بــارى كه يلــدا را ديدم احســاس 
كردم ســياهى چشــمانش همانند 
سياهى شب يلداســت. سياهى كه 
درخشــندگى و نجابت خاصى در 
آن موج مــى زد. يلــدا دختر خود 
ســاخته اى بود كه همزمان با كار 
كردن درس مى خواند و زندگى اش 
را مى گذرانيد.آپارتمــان كوچكى با 

چند دانشجوى دختر اجاره كرده بود و برخالف شيطنت بازى هاى دوستانش سرش به 
كار و درس گرم بود.عاشق خصلت هاى مردانه اش شده بودم با آنكه سن كمى داشت 
اما رؤياهاى بلند و تالش فراوانى مى كرد تا به آنچه مد نظرش است دست يابد. چند 
وقتى از آشنايى مان گذشت. با خانواده براى خواستگارى يلدا به شهرستان رفتم و رسماً 
يلدا را از آن ها خواستگارى كردم. يلدا به من گفته بود كه خانواده اش توان مالى براى 
حمايت از او را ندارند بنابراين كار مى كرد و هر ماه تكه اى از جهيزيه اش را به صورت 
قســطى مى خريد.خانواده من هم توان مالى آنچنانى براى حمايتم نداشتند بنابراين 
تصميم گرفتيم با هم كار كنيم تا قبل از موعد عروسى بتوانيم آپارتمان كوچكى اجاره 
كرده و وسايل ضرورى زندگى مشترك را خريدارى كنيم. همه چيز خوب بود يلدا مثل 
هميشه درس مى خواند و كار مى كرد و من هم تالش مى كردم تا مى توانم قناعت كنم و 
پس انداز تا آپارتمانى اجاره كنيم. چند ماهى از نامزدى ما گذشته بود با آنكه مى دانستم 
يلدا همانند من عاشقم است اما احساس مى كردم حال خوشى ندارد. يلداى پر احساس 
من در خود فرو رفته شده بود. زود بغض و زود گريه مى كرد. چندين بار پيگير شدم اما 
چيزى نمى گفت. يك روز كه از تلخى ها و سردى رفتارش عصبى شدم او لب به سخن 
گشود و از مدير 28ساله شركتى كه در آن كار مى كرد گاليه كرد و گفت كه مزاحمش 
شده و با پيدا كردن عكس هاى شخصى اش او را تهديد كرده كه اگر به خواسته او تن 
در ندهد آبرويش را مى برد. ديگر توان شنيدن هق هق هاى يلدا را نداشتم. فرداى آن 
روز به مدير شركت زنگ زدم و شب با او قرار گذاشتم.آن شب هر چند از در خواهش 
و احترام وارد شدم كه عكس هاى يلدا را از گوشى اش پاك كند و دست از سر او بردارد 
گوشش بدهكار نبود و با پوزخندى كه گويى او ارباب است و ديگران نوكر به من نگاه 
مى كرد. اسلحه اى كه همان روز براى ترساندن رئيس شركت خريده بودم رو در روى 
او گرفتم تا عكس هاى يلدا را پاك كند اما او همچنان نيشــخند مى زد و مى گفت كه 
يلدا بايد مال او باشد. با شنيدن اسم يلدا از زبان او دست بر اسلحه گذاشتم و در كمتر 
از چند ثانيه جنازه مدير شركت روى صندلى اش افتاد.آن شب تالش كردم تا با ايجاد 
ِآتش سوزى صورى پليس را گمراه كنم اما اينك مى بينم به جاى خريد اسلحه و گمراه 
كردن پليس مى بايست از ابتدا موضوع را به صورت قانونى حل مى كردم تا اينك شاهد 
خراب شدن كلبه آرزوهاى خودم و يلدا نباشم. امروز من در زندانم و منتظر حكم اعدام، 

يلدا هم دنبال زندگى تازه اى تا آينده اش را بسازد .

13

دستگيرى سارقان شيشه اى 
موبايل زنان 

 خــط قرمز: دو 
به  كــه  ســارقى 
شــيوه كيف قاپى 
و تهديــد با چاقو 
اقدام به ســرقت و 
زورگيــرى از زنان 
مى كردند  جــوان 

توسط پليس آگاهى شناسايى و دستگير شدند.  در پى وقوع 
ده ها سرقت تلفن همراه به شيوه موبايل قاپى، پرونده اوليه 
با اين موضوع در شعبه پنجم بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب شهر رى تشكيل و براى رسيدگى در اختيار پايگاه 
نهم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. با ارجاع پرونده به 
پايگاه نهم پليس آگاهى، كارآگاهان با بهره گيرى از اطالعات 
به دست آمده از مالباختگان و انجام چهره نگارى موفق به 
شناسايى يكى از مجرمان سابقه دار و حرفه اى على.ن (23 
ساله) شدند؛ محل تردد على.ن در شهر رى - ميدان معلم 
شناسايى، وى دستگير و جهت انجام تحقيقات به پايگاه نهم 
آگاهى و شعبه پنجم بازپرسى دادسراى شهررى منتقل شد. 
على.ن كه به مصرف مواد مخدر از نوع شيشــه و هروئين 
اعتياد شديد دارد، همدست خود به نام محمد.م (37 ساله) 
را معرفى كرد؛ محمد نيز در حين خريد مواد مخدر، دستگير 
و در همان بازرسى اوليه، چند دستگاه گوشى تلفن همراه 
مسروقه از وى كشف شد. متهمان با اعتراف صريح به ده ها 
فقره سرقت با انگيره تأمين هزينه خريد موادمخدر عنوان 
داشتند كه در صورت عدم موفقيت در انجام سرقت به شيوه 
موبايل قاپى، با تهديد چاقو اقدام به زورگيرى گوشى تلفن 
همراه و ديگر اموال با ارزش مالباختگان به ويژه از زنان جوان 
كرده و عمده سرقت هايشان نيز در ابتداى تاريكى هوا بوده 
است. قاضى خرازانى بازپرس شعبه پنجم دادسراى عمومى 
و انقالب شهر رى با اعالم اين خبر، افزود: با توجه به اعتراف 
صريح متهمان به ده ها فقره ســرقت به روش موبايل قاپى 
و زورگيرى و براى شناسايى ســاير شكات و مالباختگان، 
دســتور انتشار بدون پوشــش هر دو متهم صادر شده؛ لذا 
از تمام شكات و مالباختگانى كه موفق به شناسايى تصوير 
متهمان شدند دعوت مى شود تا جهت پيگيرى شكايات خود 
به پايگاه نهم پليس آگاهى تهران بزرگ و يا شــعبه پنجم 

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهررى مراجعه كنند.

جوانى خانواده زنش را 
به گلوله بست 

ركنا: اختالف خانوادگى ســبب شــد تا داماد خانواده با اسلحه 
شــكارى در پلدشــت زن و خانواده همسرش را به گلوله ببندد.  
به گزارش ركنا، ســرهنگ مير شفيعى رئيس پليس شهرستان 
پلدشت درخصوص اين موضوع گفت: پيرو تماس با مركز پليس 
110 مبنى بر وقوع تيراندازى در شهر پلدشت سريعاً عوامل پليس 
آگاهى شهرســتان در محل حاضر در بررسى موضوع مشخص 
مى شــود داماد خانواده به جهت اختالف خانوادگى با استفاده از 
اسلحه شكارى به سوى زن و مادرزن و پدرزن خود تيراندازى و از 
محل متوارى شده است. عوامل مستقر درمحل سريعاً مصدومان 
حادثه تيراندازى را به يكى از بيمارســتان هاى شهرستان مجاور 
اعزام مى كنند و در ادامه اقدامات پليسى جهت دستگيرى متهم 
در دستور كار قرار مى گيرد و در نهايت تيرانداز دستگير مى شود.

 شنبه 2 ارديبهشت 1396 
 24 رجب 1438 22 آوريل 2017  سال سى ام  شماره 8380 

 BRT خط قرمز: سه سارق زن حرفه اى كه در خطوط 

شهر تهران اقدام به جيب برى مى كردند توسط پليس 
آگاهى شناسايى و دستگير شدند.تحقيقات درباره ديگر 

اعمال مجرمانه متهمان ادامه دارد.

 با افزايش جيب برى از مســافران خطوط BRT شهر 

تهران به ويژه در محدوده مناطق مركزى شــهر تهران، 

اجراى طرح كنترل نامحسوس ايستگاه هاى BRT در 

اين مناطق در دستور كار پايگاه سوم پليس آگاهى تهران 
بزرگ و كالنترى هاى اين مناطق قرار گرفت.

22 اسفند 95 تيم تجسس ويژه كالنترى 107 فلسطين 
در زمان كنترل نامحسوس ايستگاه اتوبوس دروازه دولت، 

به 2 خانم جوانى مشــكوك شــده و آن ها را تحت نظر 

قرار دادند. مأموران پس از گذشــت مدت زمان كوتاهى 

و با اطمينان از ســارق بودن دو خانم جوان، زمانى كه 

آن ها قصد داشتند از طريق ايستگاه مترو دروازه دولت از 

محل خارج شوند، هر 2 نفرشان را دستگير و در همان 

بازرسى اوليه موفق به كشف مدارك شناسايى متعلق به 

تعدادى از شهروندان خانم، كيف هاى زنانه و گوشى هاى 
تلفن همراه شدند.

با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع «جيب برى» و به 

دستور بازپرس شعبه پانزدهم دادسراى ناحيه 6 تهران، 

متهمان جهت ادامه تحقيقات در اختيار پايگاه ســوم 
پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفتند.

با انتقال «پريسا.م» (23 ساله) و «زهرا.ح» (26 ساله) به 

پايگاه سوم آگاهى، هر 2 نفر آن ها به عنوان سارقان جيب 

بر حرفه اى از طايفه فيوج كه با يكديگر نيز داراى نسبت 

فاميلى هستند، مورد شناســايى قرار گرفتند؛ بررسى 

سوابق «پريسا» نشان داد كه وى بارها به اتهام جيب برى 

دستگير و روانه زندان شده و در آخرين سابقه دستگيرى، 

در شهر زنجان و به اتهام حمل و نگهدارى غيرمجاز سالح 

گرم دستگير و مدتى را در زندان سپرى كرده است. در 

بازرسى از مخفيگاه متهمان، كارآگاهان موفق به كشف 

مقادير قابل توجهى از اموال مســروقه متعلق به بانوان، 

چند ده عابر بانك، گوشى هاى تلفن همراه و غيره شدند 
كه از طريق اين اموال، ده ها مالباخته شناسايى و متهمان 

نيز در تحقيقات تكميلى بــه ده ها فقره جيب برى در 

ايستگاه هاى خطوط بى آر تى به ويژه در مناطق مركزى 
شهر تهران اعتراف كردند.

21 فرورديــن 96 تيم تجســس ويــژه كالنترى 107 
فلسطين در ايستگاه اتوبوس چهارراه وليعصر(عج)، اقدام 

به شناســايى يكى از جيب برهاى سابقه دار و حرفه اى 

زن طايفه فيوج كرده؛ ضمن دســتگيرى و انتقال وى 

به كالنترى، در بازرســى از اموال به دست آمده موفق 

به كشف چندين دستگاه گوشى تلفن همراه و مدارك 
شناسايى متعلق به تعدادى از بانوان شدند.

با شناســايى تعدادى از بانوانى كــه در همان روز و به 

شيوه جيب برى مورد سرقت قرار گرفته بودند، پرونده 
مقدماتى با موضوع «جيب برى» تشــكيل و متهم به 

دستور بازپرس شعبه 15 دادسراى ناحيه 6 تهران جهت 

انجام تحقيقات در اختيار پايگاه سوم پليس آگاهى تهران 
بزرگ قرار گرفت.

«ســودابه.الف» (35 ساله) كه بارها به اتهام جيب برى 
و نزاع و درگيرى دســتگير و روانه زندان شــده، پس از 

انتقال به پايگاه سوم پليس آگاهى و شناسايى از سوى 

كارآگاهــان و همچنين تعدادى از مالباختگان، صراحتا 

به ده ها فقره جيب برى به شــيوه تك نفره از مسافران 

زن خطوط بى آرتى بويژه در محدوده خيابان هاى ولى 

عصر(عج) و انقالب اعتراف و عنوان داشت كه عمده پول 

به دســت آمده از سرقت هايش را صرف خريد از مراكز 

تجارى از قبيل پاســاژهاى لباس فروشــى، چند مورد 
طالفروشى و نهايتا خريد از سوپر ماركت ها كرده است.

با شناســايى تعدادى از مراكز خريد و بررســى تصاوير 

به دست آمده از دوربين هاى مداربسته، تصاوير سودابه 

شناسايى شد؛ تنها در يك فقره، متهم با سوء استفاده از 
كارت عابر بانك حاوى رمز متعلق به يكى از مالباختگان 

اقــدام به خريد ميليونى لباس در محدوده ميدان هفت 
تير كرده بود.

ســرهنگ محمد نادر بيگى رئيس پايگاه ســوم پليس 
آگاهى تهران بزرگ با اعالم اين خبر با اشاره به كاهش 

محسوس سرقت هاى جيب برى پس از دستگيرى اين 

3 متهم، افزود: با انجام تحقيقات پليســى، متهمان به 
ده ها فقــره جيب برى اعتراف و در ادامه ده ها مالباخته 

نيز شناسايى و به پايگاه سوم پليس آگاهى تهران بزرگ 

دعوت شدند. از تمام مالباختگان به ويژه بانوانى كه بدين 

شيوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفتند دعوت مى شود تا 
براى شناسايى متهمان و پيگيرى شكايات خود به پليس 

آگاهى مراجعه كنند.

 دستگيرى 3 زن جيب زن در بى آر تى 

ايســنا: فرمانده انتظامى اهواز با بيان اين كه 
عامل شهادت مأمور ناجاى اهواز دستگير شده 
اســت، گفت: قاتل يك مالخر بوده و در پروسه 
سرقت، كار خريد اموال مسروقه را انجام مى داد.
سرهنگ «محمد صفرى» با اشاره به شهادت 

يكى از مأموران كالنترى 15 اهواز حين انجام 
عمليات تعقيب و گريز يك باند سرقت در روز 
31 فرورديــن ماه اظهار كرد: ايــن حادثه در 
عمليات پاكســازى نقاط آلوده رخ داد، به تبع 
در عمليات هاى اين چنينى، خطرات و عوارضى 
نيز براى مأموران ناجا متصور اســت و اين بار، 
حين پاكسازى و دستگيرى سارقان و مخالن 
نظم و امنيت، همكار ما سروان سعيد طرفى به 

شهادت رسيد.
وى افزود: بالفاصله پس از وقوع حادثه، تيم هايى 
براى دستگيرى عوامل اين حادثه تشكيل شد و 
شــخصاً مديريت اين تيم ها را بر عهده داشتم. 
در اين عمليات، با حضــور در محل مخفيگاه 
سارقان، كارهاى عملياتى و پليسى هم چنين 
عمليات هــاى ميدانى انجام شــد و ســارقان 
دستگير و به مراجع قضايى تحويل داده شدند.

صفــرى ادامــه داد: اين بانــد در خريد اموال 
مسروقه فعاليت مى كرد و مصرف كننده اموال 

سرقتى بودند.
بنا بر گزارش ديگرى، مأمــوران كالنترى 15 
اهواز در راستاى پاكســازى نقاط آلوده وجرم 
خيز و ارتقاى امنيت اجتماعى جهت دستگيرى 
يك سارق حرفه اى به يكى از نقاط اهواز رفتند.

سارق بمحض متوجه شدن از حضور مأموران 
جهت رهايى از دســت مأموران با خودرو اقدام 
به فرار كرد كه با رشادت و ايستادگى مأموران 
وظيفه شناس روبه رو شد و براى فرار با خودرو 
اقدام به زير گرفتن ســتوان سوم سعيد طرفى 
مى كند، كه سرانجام اين مأمور وظيفه شناس 
در راستاى ارتقاى امنيت اجتماعى به شهادت 
رســيد. اما با اين وجود اين ســارق نتواست از 

چنگال قانون فرار كند و دستگير شد.

شهادت 
مأمور 
پليس زير 
خودروى 
مالخر 
فرارى

 دو 
به  كــه  ســارقى 
شــيوه كيف قاپى 
و تهديــد با چاقو 
اقدام به ســرقت و 
زورگيــرى از زنان 
مى كردند  جــوان 



دبل منصوريان مقابل قلعه نويى

رقابت قعرجدولى ها براى سقوط!
 فوتبال  حميد رضا عرب  روز دوم هفته بيست وهشتم 
ليگ برتر با شكست استقالل در تبريز همراه بود. باختى كه 
موجبات ســقوط تيم منصوريان را از رتبه دوم به رتبه سوم 
فراهم كرد و حاال اگر استقالل از بازى هاى باقى مانده امتياز 

كافى نگيرد، برخالف انتظارها اين تراكتورســازى است كه 
صاحب جايگاه دومى خواهد شد.

 استقالل درست در روزى كه نياز به امتياز داشت شكستى را 
پذيرفت كه عالوه بر پاره شدن روند شكست ناپذيرى هايش 
در ليگ، ممكن است دوباره اين تيم را به مرحله  پلى آف ليگ 
قهرمانان بفرستد و سهميه نصفه نيمه اى را نصيبش كند. 
وضعيتى كه وامدار اشتباه بزرگ  مهدى رحمتى مقابل تيم 
اميرقلعه نويى بود. دروازه بانى كه پيش از بازى حاشيه هاى 

بسيارى بر ســرنرفتن به تبريز به پا كرد و دست آخر با آن 
سوتى عجيب زمينه ساز شكست تيمش شد.

 حاال شايد عليرضا منصوريان بيش از هميشه به آينده اش با 
اين دروازه بان كه در غالب بازى هاى بزرگ نمايش ضعيفى 

دارد، بيمناك باشــد. هرچند كه بعيد است او توان مقابله با 
چنين بازيكنى را داشته باشد. به هر حال استقالل باخت تا 
دوباره ابهام ها درباره آينده على منصــور قوت بگيرد واين 
سوال به وجود بيايد كه آيا او مى تواند به آبى ها به قله رفيع 

ليگ برسد؟ 
*همه مى خواهند سقوط كنند

بر خالف آنچه پيش بينى مى شد همه قعرنشين ها شكست 
خوردند. از سياه جامگان گرفته كه تصور مى شد مى تواند 

مقابل پيكان به 3 امتياز ارزشمند برسد تا صباى قم كه در 
خانه مقابل سپاهان به زانو درآمد و حتى سايپايى كه آن ها 
نيزمقابل مهمان شان به زانو درآمدند. شكست هاى خانگى 
همه قعرنشين ها رقابت را در انتهاى جدول داغتر ازهر زمان 

ديگرى كرده است. گرچه سايپا با يك برد مى تواند خود را از 
مهلكه نجات دهد اما وضعيت اسفبارى كه قعرنشين ها دارند، 
نشــان دهنده ادامه اين ماجراى تالش براى ماندن درليگ 
است. احتماال شانس ســياه جامگان براى بقاء بيشتر از دو 
تيم ديگراست چون مشهدى ها با تيم هايى مصاف دارند كه 
تكليف شان در ليگ روشن است. به همين جهت ميثاقيان 
و شاگردانش چندان نگران باخت 2بريك به پيكان نيستند. 
در ميان قعرنشين ها آن تيمى كه بيش ازهمه در خطرافتادن 

قرار دارد صبا اســت. صبايى كه اگر اين هفته به ســپاهان 
نمى باخت، شايد با دلهره كمترى درهفته هاى آتى مقابل 

نفت تهران و استقالل خوزستان قرارمى گرفت. 

*رقابت سخت براى آقاى گلى
مهدى طارمى، ساسان انصارى يا گادوين منشاء؟ كدام يك 
آقاى گل ليگ مى شوند؟ دركنار جذابيت هاى برجا مانده از 
نبرد براى رسيدن به رتبه دوم و نيفتادن به ليگ يك، رقابت 
ميان مدعيان آقاى گلى بسيار تنگاتنگ پيش مى رود. گلى 
كه ساسان انصارى در روز شكست فوالد وارد دروازه استقالل 
خوزستان كرد او را دوباره در كنار مهدى طارمى قرار دارد. 
از آن سو منشاء نيز كه انگار دست بردارنيست پس ازدو گلى 

كه وارد دروازه سياه جامگان كرد، 14گله شد. 

هادى عقيلى از فوتبال خداحافظى كرد
 قدس آنالين:  هادى عقيلى، مدافع ســابق تيم ملــى و تيم هاى 
پرسپوليس، سايپا و ســپاهان كه آخرين بار در ليگ پانزدهم براى 
ســپاهانى ها به ميدان رفته بود به طور رســمى از دنيــاى فوتبال 
خداحافطى كرد. عقيلى كه به دليل اختالف با مسئوالن تيم سپاهان 
در ليگ فعلى به ميدان نرفت ســال ها  با اين تيم در ميادين حضور 
يافت و در حالى كه با پيشنهادات متفاوتى روبرو بود در نهايت ترجيح 
داد آخرين پيراهنى كه در زمين چمن به تــن كرده  همان پيراهن 

طاليى سپاهانى باشد.

چرت 15 دقيقه اى بالى جان استقالل 
ورزش سه: دريافت 10 گل در پانزده دقيقه پايانى بازى امتيازات 
زيادى را از تيم منصوريان در ليگ شــانزدهم گرفته اســت.گلى 
كه اســتقالل برابر تراكتورســازى دريافت كرد، دهمين گلى بود 
كه در اين دقايق وارد دروازه آبى ها مى شــد. آبى پوشان در ليگ 
قهرمانان آسيا نيز برابر االهلى در دقيقه 88 بازى تساوى با ارزش 
خارج از خانه را با شكست عوض كردند تا اين موضوع در آسيا نيز 

به ضرر آنها تمام شود.

منصوريان: فقط 2 بازيكن 
جذب خواهيم كرد

ورزش: سرمربى استقالل تهران در پاســخ به اين پرسش كه آيا در 
فصل نقل و انتقاالت بازيكنى را جــذب خواهيد كرد، تصريح كرد: 2 
بازيكن ما به جمع تيم مان اضافه مى شوند و 2 بازيكن جديد نيز جذب 
خواهيم كرد. ما نمى توانيم در فصل نقل و انتقاالت تيم مان را به طور 
كامل تغيير دهيم. اگر بازيكنان جديد زيادى به خدمت بگيريم آنها 
نياز به زمان دارند تا با هم هماهنگ شــوند. با آمدن دو بازيكن ما به 
طور خودكار در دو نقطه از زمين تقويت مى شــويم. به نظرم تيم ما 
به نقطه خوبى از لحاظ تاكتيكى رسيده و فقط نياز داريم بدهكارى 

بازيكنانمان را بدهيم و قراردادهايشان را تمديد كنيم.

براى حضور در جام جهانى
ساحلى بازان ايران وارد باهاما شدند

ورزش: اعضاى تيم ملى فوتبال ساحلى ايران كه 29 فروردين ايران 
را به مقصد باهاما ترك كرده بودند پس از ســفرى طوالنى و اقامت 
در هتل هاى فرودگاهى اســتانبول و پاناما در نهايــت بامداد ديروز 
وارد باهاما شدند.بازيكنان با نظر كادرفنى و پس از استراحتى كوتاه 
تمرينات ريكاورى را برگزار كردند و پس از آن به هتل آتالنتيس در 

پارادايز آيلند بازگشتند.

وزير ورزش به خانه 
مرحوم  هادى نوروزى مى رود

فارس: بعد از اتفاقاتى كه در خصوص هانــى نوروزى فرزند مرحوم 
هادى نوروزى در جشن قهرمانى پرســپوليس رخ داد، وزير ورزش 
و جوانان نيز ناراحتى خود را از اين موضــوع ابراز كرد.مازيار ناظمى 
رئيس مركز اطالع رسانى وزارت در اين خصوص گفت: در خصوص 
اتفاقاتى كه براى هانى نوروزى رخ داد، وزير ورزش هم ناراحت بود و 
سوال كرد چرا هماهنگى الزم در خصوص حضور او در جشن صورت 
نگرفته است. بنابراين قرار شد براى دلجويى و با سرپرست باشگاه به 

منزل خانواده هادى نوروزى برويم. 

بادامكى: بى انگيزگى پرسپوليس در 
هفته آخر حرف درستى نيست

فارس: حسين بادامكى كاپيتان تيم سياه جامگان در خصوص اينكه 
گفته مى شود ممكن است پرســپوليس هفته  آخر انگيزه اى مقابل 
سياه جامگان نداشته باشد، گفت:  به نظرم اين حرف اشتباه است، شما 
ديديد كه پرسپوليس چه فوتبالى را مقابل پديده انجام داد و به نظرم 
مطرح كردن اين صحبت ها كار درستى نيست. پرسپوليس هميشه 
نشــان داده براى برد به زمين مى آيد و مطمئناً ما كار سختى مقابل 

اين تيم داريم.

ميثاقيان: هنوز براى بقا شانس داريم 
ورزش:  سرمربى تيم فوتبال سياه جامگان گفت: فكر مى كنم در بازى 

برابر پيكان گل دومى كه دريافت كرديم آفسايد بود.
اكبر ميثاقيان پس از شكست 2 بر يك تيمش برابر پيكان در نشست 
خبرى حاضر شــد و درمورد اين بازى اظهار داشت: بازى هاى آخر 
فصل براى تمام تيم ها مخصوصا تيم هاى انتهاى جدولى سخت است. 
ما فقط براى برد بازى كرديم اما در مقابل پيكان خوب و منطقى ظاهر 
شد. وى ادامه داد: پيكان از مهره هاى ارزشمندى بهره مى برد، من به 
بازيكنانم گفته بودم كه نترســند چرا كه اگر يك گل دريافت كنيم 
مى توانيم آن را جبران كرده و بازى را به تساوى بكشانيم اما متاسفانه 

گل دوم را هم دريافت كرديم.
سرمربى تيم فوتبال ســياه جامگان خاطرنشــان كرد: خدا را شكر 
حريفان مستقيم ما در قعر جدول باختند با اين شرايط ما به بقا در ليگ 

اميدوار هستيم و بايد تالش كنيم به هدف خود برسيم. 

ضد حمله

نرخ بليت پديده - استقالل مشخص شد 
خبرى از بازى رايگان نيست؛ هر نفر 10 هزار تومان!

سينا حسينى : هواداران مشهدى بر خالف هفته هاى گذشته براى تماشاى بازى هاى اين 
دو تيم برابر استقالل و پرسپوليس بليت هاى 10 هزار تومانى را خريدارى مى كنند. اتفاقى 
كه به احتمال بسيار زياد در حضور هواداران تيم تاثيرگذار خواهد بود. البته تجربه نشان داده 
بازى هاى مشهدى ها برابر استقالل و پرسپوليس با استقبال قابل قبولى رو به رو شده ولى 
اين كه براى خريد بليت بايد مبلغى باال از سوى هواداران پرداخت شود قطعا مورد خوشايند 

آنها در اين برهه نخواهد بود.
با اين وجود هيئت فوتبال پس از تعيين نرخ بليت هاى اين بازى ها اعالم كرد بليت هاى 
مسابقه حساس دو تيم «پديده خراسان» و «استقالل تهران» در چارچوب رقابت هاى ليگ 
برتر از صبح چهارشنبه به فروش مى رسد. سالن ورزشى كوثر (قاسم آباد)، مجموعه ورزشى 
قدس (طالب)، مجموعه ورزشى سجاد (بولوار سجاد)، سالن مهران و مجموعه ورزشى جهان 

پهلوان تختى مشهد مراكز عرضه و فروش بليت اين مسابقه است. 

سيد جالل: كاسه داغ تر از آش نشويد
ورزش سه: كاپيتان پرسپوليس به اتفاقات حين و بعد از جشن قهرمانى شان كه 

به دليل عدم حضور هانى نوروزى رخ داد واكنش نشان داد.
سيد جالل حسينى اظهار داشت: الزم مى دانم جهت روشن شدن افكار عمومى 
عرض كنم كه تمام قول و قرارهاى ياد شده ميان باشگاه و بازيكنان فقط جهت 
شادى روح هادى و خوشحالى خانواده آن عزيز گذاشــته شد و هيچ كس بناى 
سوء استفاده از حضور پسر بچه اى خردسال را نداشت اما هميشه هستند كسانى 
كه به دنبال ماهى گرفتن از آب گل آلودند و مصداق كاسه داغ تر از آش.به دنبال 
منافع شخصى و سوء استفاده از احساسات كودكى معصوم، خدمت اين دوستان 
مى بايست عرض نمايم كه بزرگى در ذات انسان اســت نه در نقش آفرينى پس 
ژست بزرگان پرســپوليس را به خود نگيريد و چهره حق به جانب خود را كنار 
بگذاريد چه آنكه راه اثبات تعصب و اسطورگى ســوء استفاده از اشك چشمانى 

بى گناه نمى باشد.
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    الهالل عربستان با شكست الشــباب در فاصله دو هفته تا پايان مسابقات 
به عنوان قهرمانى ليگ عربستان دســت يافت تا مانند رقيب روز دوشنبه خود 

پرسپوليس پيش از ديدارحساس آسيايى جشن قهرمانى برگزار كند.
     تيم السد قطر كه از مرتضى پور على گنجى ملى پوش كشورمان 
بهره مند است با شكست الريان حريف پرسپوليس در ليگ قهرمانان 

آسيا به بازى فينال كاپ قطر راه يافت.
    قرعه كشى فوتبال زير 19 سال مقدماتى آسيا برگزار شد كه تيم ملى فوتبال 

ايران با فلسطين، اردن و سوريه در يك گروه قرار گرفت.
     سرمربى تراكتورسازى كه تيمش پنجشنبه گذشته استقالل را 
شكست داده بود در غم از دست دادن عمه خود عزادار و پس از بازى 

متوجه اين موضوع شد.
    حســين بادامكى كاپيتان ســياه جامگان در ديدار مقابــل پيكان دچار 
آسيب ديدگى شد اما اين مصدوميت جدى نيست و در صورت استراحت يكى ، 
دو روزه مى تواند در ديدار آينده سياه جامگان مقابل ماشين سازى به ميدان برود.
    سعيد آقايى مدافع چپ تيم تراكتورسازى كه در بازى تيمش مقابل 
استقالل دچار آسيب ديدگى شــد و زمين بازى را ترك كرد، مشكل 

خاصى ندارد.
    بعداز پيروزى تيم تراكتورسازى مقابل استقالل مصطفى آجورلو مديرعامل 
باشگاه تبريزى در رختكن تيم حاضر شد وضمن تشكر از اعضاى تيم بابت اين 

پيروزى اعالم كرد جريمه 10 درصد بازيكنان و كادرفنى بخشيده شده است.

     تيم ملى زير 16 ساله هاى ايران در گروه سه رقابت هاى مقدماتى 
آسيا با تيم هاى قرقيزستان، افغانستان، لبنان و بوتان هم گروه است و 
بايد با اين تيم ها براى مسابقات مقدماتى جام جهانى رقابت كند. تيم  
هاى برتر اين رقابت ها براى مسابقات جام جهانى زير 17 ساله هاى سال 

2019 انتخاب خواهند شد.
    براى اولين بار در تاريخ ليگ فوتبال در ايران اســتقالل در هر 2بازى  رفت 

وبرگشت برابر تراكتورسازى بازنده شد .
     يكى ديگر از ركوردهايى كه پرسپوليس در مسابقات امسال ليگ 
رفت دورى از مساوى بود ، اين تيم در 17 ديدار پياپى رنگ تساوى را 

در ديدارهاى خود نديد.

نورى: حضور 
«پرشورها» ما را 

غافلگير كرد
ايسنا: هافبك تيم فوتبال تراكتورسازى 
درباره مشكالت تراكتورســازى در فصل 
جارى اظهار كرد: اگر از ابتدا يادگار را به ما 

مى دادند، مى توانستيم در كورس قهرمانى باقى بمانيم. مشكالتى كه در نيم فصل براى 
تيم بوجود آمد باعث شد فصل براى ما خراب شود. اميدوارم در دو ديدار ديگر موفق شويم 
تا بتوانيم در جايگاه دوم باقى  بمانيم.محمد نورى  درباره  حضور 45 هزار نفرى «پرشورها» 
در ورزشگاه يادگار امام اظهار كرد: آن ها ما را غافلگير كردند. اين پيروزى را به آن ها تقديم 
مى كنم. همچنين مصيبت وارده به مردم آذربايجان را تسليت مى گوييم و اميدوارم اين 

پيروزى بخشى از غم آن ها را كمرنگ كند.

قلعه نويى: بدترين 
اتفاقات عمرم در اين 

فصل افتاد
ورزش: اميــر قلعه نويى ســرمربى 
تراكتورســازى دربــاره اتفاقاتى كه 
در طــول فصل براى تيمــش افتاده 

گفت: مى خواســتيم تيم را تقويت كنيم و تا آخر اسفند صدرنشين شويم. 
اتفاقاتى رخ داد كه بدترين اتفاقات عمرم بود. مى خواســتم يك يادگارى 
خوب براى مردم بگذارم. چند بازيكن ما مصدوم بودند. بايد به اين بازيكنان 
افتخار كرد كه بــا وجود درد بازى مى كنند. ما قبل از بازى با پرســپوليس 
آماده بوديم كه يكباره تيم مان اره شــد. نمى دانم چرا همه اين اتفاقات سر 

امير قلعه نويى مى آيد. 

طاهرى: هنوز با هيچ 
بازيكنى به توافق 

نرسيده ايم
ورزش ســه: سرپرســت باشگاه 
پرســپوليس دربــاره صحبت هاى 
تركاشوند مبنى بر اينكه اين باشگاه 

با چهاربازيكن براى فصل بعد به توافق رســيده، گفــت: هنوز حضور هيچ 
بازيكنى براى فصل بعد قطعى نشده اســت. منتظريم تيم از عمان برگردد 
تا پس از جلســه با كادر فنى اين موارد را هماهنگ كنيم.على اكبرطاهرى 
در پايان درباره اينكه آيا قرار است بازيكنان پرسپوليس در صورت پيروزى 
برابر الهالل پاداشى دريافت كنند گفت: طبق قرار قبلى مان عمل خواهيم 

كرد.
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بررسى شانس هاى صعود و سقوط در ليگ دسته يك 
جدال هاى تعيين كننده در شمال و جنوب كشور 

حميدرضا خداشناس: درحالى تنها  دو هفته به 
پايان بازى هاى اين فصل دسته اول ليگ كشورمان 
زمان باقى مانده كه با توجه به جدول اين رقابت ها 
هنوز صعود تيمى به ليگ برتر قطعى نشده است 
و رقابت ســختى بين چهار تيم پارس جنوبى جم 
، ســپيدرود رشــت، ملوان بندر انزلى و گل گهر 
سيرجان براى صعود وجود دارد. و از سوى ديگر با 
نگاهى به تيم هاى انتهاى جدول متوجه خواهيم 
شد كه با توجه به سقوط قطعى استقالل اهواز، از 
بين سه تيم خيبر خرم آباد ، فجر سپاسى شيراز و 

فوالد يزد يك تيم شانس بقا در ليگ يك را دارد . 
*شانس باالى پارس جنوبى جم 

 با توجه به برنامه دو هفته پايانى بازى ها آنچه بيش 
از هر چيز به چشم مى خورد شانس باالى شاگردان 
مهدى تارتار براى صعود به ليگ برتر مى باشــد ؛ 
چرا كه صدرنشــين فعلى ليگ در دو هفته پايانى 
ابتدا ميهمان تيم قعر جدولى استقالل اهواز است. 
تيمى كه از مدت ها پيش به ليگ 2 سقوط كرده 
و تاكنون پيروزى نداشــته است. اين تيم در هفته 
پايانى ميزبان بادران است و اگردر بازى با استقالل 

اهواز نتواند نتيجه بگيرد درهفته پايانى با شكست 
بادران جشن قهرمانى را در ورزشگاه خانگى خود 

برگزار خواهد كرد.
*سپيد رود يا گل گهر

اما سپيدرود كه تا هفته پيش صدرنشين ليگ دسته 
اول بود بهترين موقعيت براى صعود را در برابر خيبر 
خرم آباد در ورزشگاه شهيد عضدى رشت از دست 
داد و با تساوى كه بدست آورد كار خود را در دو هفته 
پايانى با مشكل مواجه كرد؛ چرا كه  در هفته پيش 
رو با تيم گل گهر در ســيرجان بازى خواهد داشت. 
تيمى كه تا دو هفته پيش صدرنشين بود اما دو باخت 
متوالى به تيم هاى خونه به خونه و پارس جنوبى جم 
اين تيم را تا رده چهارم جدول پايين برد. و از طرفى 
اين بازى آخرين فرصت گل گهر براى صعود به ليگ 
برتر است و نتيجه اى غير از  پيروزى همه نقشه هاى 
وينگو و تيمش براى صعود به ليگ برتر را كمرنگ مى 
كند. شاگردان نظر محمدى اگر مى خواهند كماكان 
به صعود اميدوار باشــند بايد از آوردگاه سيرجان با 
دست پر به خانه برگردند تا در هفته آخر ليگ با تيم 
نساجى قائم شهركه ديگر شانسى براى صعود به ليگ 

برتر ندارد بازى كنند ، ديدارى كه بازى حيثيتى براى 
قائمشهرى ها ست و همين كار را براى سپيدرودى ها 

مشكل مى نمايد.
* قوهاى سپيد انزلى در جست و جوى بخت 

و اقبال 
اما ملوان بندر انزلى كه چند هفته اى صدر نشين 
ليگ يك بود و حتى هفته پيش اين شانس را داشت 
تا با شكست پارس جنوبى جم دوباره صدرنشين 
شود چشم به اتفاقات دو هفته پايانى دوخته است 
تا در صورت شكست حريفانش و از طرفى نتيجه 
نگرفتن ديگر مدعيان صعــود بتواند ليگ برترى 
شود. در هفته هاى پيش رو قوهاى سپيد انزلى ابتدا 
ديدار سختى را با خونه به خونه بابل انجام خواهند 
داد و در هفته پايانى به مصاف  نفت مسجد سليمان 

در شهر مسجد سليمان مى روند. 
با اين تفاسير بايد منتظر بود وديد كدام تيم ها از 
شانسشان بهتر استفاده خواهند كرد و چه نتايجى 
در دو هفته پايانى ليگ آزادگان رقم خواهد خورد 
و نبايد فراموش كرد در فوتبال وقــوع هر اتفاقى 

محتمل به نظر مى رسد.

ســينا حســينى : افتخارى قطعا در فصل 
هفدهــم رقابــت هاى ليــگ برتــر مديريت 
اســتقالل را برعهده نخواهد داشت! اين جمله 
جنجالى يكى از نزديكان وزير ورزش و جوانان 
بود كه خطاب به چند نفر از دوستان نزديكش 
عنوان كــرد؛ همين جمله كوتــاه اما جنجالى 
كافى بــود زلزله اى در باشــگاه اســتقالل به 
راه بيندازد. ناكامى اســتقالل در كسب عنوان 
قهرمانــى و محروميــت از حضــور در نقل و 
انتقاالت نيــم فصل از جمله مــواردى بود كه 
باعث شد مديران ارشد وزارت ورزش و جوانان 
بابت اين ناكارآمدى مديريت با انتقادهاى ريز 
و درشتى رو به رو شوند اما همانطور كه مسعود 
سلطانى فر وعده داده بود، حاال فصل تغييرات 
فرا رســيده و به احتمال بسيار زياد همزمان با 
اتمام رقابت هاى ليگ برتر در فصل شانزدهم 
اســتارت تغييرات در باشگاه اســتقالل كليد 

خواهد خورد.
اما نفر بعدى چه كسى است؟ گفته مى شود از بين 
على فتح اهللا زاده خويى و محمد حسين قريب يك 

نفر به عنوان سرپرست جديد باشگاه معرفى خواهد 
شد تا پس از معرفى هيئت مديره باشگاه آن فرد 
به عنوان مديرعامل جديد انتخاب شود، هرچند 
هنوز اظهارنظر رسمى در اين رابطه انجام نشده اما 
از گوشه و كنار شنيده مى شود مديران دولتى در 
آستانه انتخابات تصميم دارند براى جلب رضايت 
هواداران ناراضى استقالل على فتح اهللا زاده را به 
عنوان مديرعامل جديد معرفــى كنند تا به اين 
واسطه رضايت هواداران استقالل را جلب كنند. 
مالقات چندى پيش محمد رضا داورزنى با فتح اهللا 

زاده و قريب نيز بيانگر همين مسئله است . 
بد نيست در جريان باشيد على اميرى كه سابقه 
همكارى با على فتح اهللا زاده را دارد،به زودى به 
عنوان معاون اجرايى باشگاه فعاليت خود را آغاز 
خواهد كرد تا استقالل فصل هفدهم با قدرت وارد 
كارزار مسابقات شود، نكته كليدى اين است كه 
تمام اين اتفاقات با اطالع على منصوريان صورت 
مى گيرد و او در جريان همه چيز اســت تا ديگر 
دغدغه هاى كنونى و عدم هماهنگى با مديريت 

باشگاه را احساس نكند.

تغييرات اساسى در مديريت باشگاه استقالل

بازگشت به عصر فتح اهللا زاده به اميد كسب جام!

ورزشـــى



حمله به لوتسه بدون اكسيژن

«قيچى ساز»  در آستانه فتح آخرين قله 8 هزار مترى افتخار
 كوهنوردى  هاشــم رســائى فر   اورست، كى 
2،كانگچنجونگا، لوتســه، ماكالو،چــو اويو، دهاالگيرى، 
ماناسلو، نانگا پاربات، آناپورنا 1، گاشربروم 1، برود پيك، 
گاشربروم 2 و شيشاپانگما 14 قله مرتفع و باالى 8 هزار 
متر در دنيا هستند كه هر كوهنوردى در دنيا آرزوى آن 
را دارد كه روزى بتواند نامش را در فهرســت كوهنوردان 
فاتح اين 14 قله ثبت نمايد. كار آنقدر دشــوار و ســخت 
است كه نمى شود به راحتى از پس آن بر آمد . به همين 
دليل هم هســت كه  در دنيا كوهنــوردان زيادى را نمى 
توان يافت كه نامشان در باشگاه 14 قله هشت هزارمترى 

ثبت شده باشد.
 اكتبر 1986 رينولد مســنر ايتاليايى اولين كوهنوردى 
در دنيا بود كه نامش را در باشــگاه هشت هزارتايى هايى 
كه  14 قله را فتح كرده اند ثبت نمود. از آن زمان تاكنون 
كوهنــوردان زيادى ســوداى قرار گرفتن بــر باالى اين 
قله هاى سخت را در سر پرورانده اند و حتى تالش زيادى 
داشــتند اما جز معدودى از آنها بقيــه در اين راه يا جان 
باختند يا ناموفق ماندند. از ايران هم بودند كوهنوردانى 
و يا هستند قله نوردانى كه دوســت دارند نامشان به اين 
فهرست اضافه شــود اما تاكنون هيچ ايرانى نتوانسته به 

اين مهم دست پيدا كند. 

*قيچى ساز در آستانه افتخارى بزرگ
عظيم قيچى ســاز كوهنورد پرآوازه تبريزى كشــورمان 
با صعود به 13 قله از 14 قله هشــت هزار مترى دنيا در 
آستانه ثبت يك افتخار تاريخى براى كوهنوردى و ورزش 
ايران است . او كه سال 94 نيز براى دســت يابى به اين 
افتخار بزرگ تا مرز فتح قله چهاردهم پيش رفت اما وقوع 
زلزله در نپال و نامساعد شدن شرايط اجازه نداد تا قيچى 
ساز صعود به لوتســه را هم تجربه كند و پا در باشگاه 14 

قله هشت هزارتايى بگذارد.
عظيم قيچى ساز فروردين سال گذشته دوباره تالش خود را 
براى فتح تنها قله باقى مانده از 14 قله باالى هشت هزار متر 
جهان آغاز نمود و درست يكسال بعد يعنى همين چند روز 

قبل براى رسيدن به اين مهم راهى نپال شد.
قيچى ســاز كه  13 قله قبلى را بدون اســتفاده از كپسول 
اكسيژن و بدون استفاده از شرپا فتح كرده عظمش را جزم 
كرده تا با همين شــرايط لوتســه را نيز زير اراده گام هاى 
خســتگى ناپذيرش بگذارد و اولين ايرانــى فاتح قله هاى 

مرتفع لقب بگيرد.
*لوتسه همسايه اورست

بد نيست بدانيد لوتســه  با ارتفاع 8516 متر چهارمين قله 
مرتفع جهان است كه در مرز تبت (چين) و نپال قرار دارد. 
اين قله از طريق گردنه جنوبى به اورست متصل است. جبهه 
پرشــيب جنوبى اين قله را تبديل به يكى از ســخت ترين 
قله هاى جهان براى صعود كرده است. همسايگى با بلند ترين 
قله جهان(اورست) باعث شده كه كوهنوردان پيشرو به آن 
اعتناى اندكى داشته باشــند و فقط آنهايى كه مى خواهند 
نامشان را در فهرست 8 هزارتايى ها ثبت كنند فكر صعود به 

لوتسه به سرشان مى زند.
عظيم  قيچى ســاز در روز يازدهم برنامــه صعود خود، 
پنجشــنبه گذشــته وارد كمپ اصلى قله لوتســه شد. 
او كه عزم خود را جزم كرده با فتــح قله 8516 مترى 
لوتسه وارد باشگاه هشــت هزارمترى هاى جهان شود، 
در بيس كمپ اين قله مســتقر شــده تا با مساعد شدن 
شــرايط ، حمله اش را براى فتــح چهاردهمين قله 8 

هزارى آغاز كند.
او براى رســيدن به كمپ اصلى لوتســه پس از كاتماندو 
پايتخت كشــور نپال از لــوكال، پاكدينــگ، نامچه بازار، 
تنگبوچه، پريچه و لوبوچه گذشــته اســت. آنچه كه در 
خصوص عظيم قچى ســاز و افتخار بزرگى كه در  آستانه 
دست يابى به آن قرار دارد مى توان گفت اين است كه اگر 
به مانند مرتبه اول اتفــاق غير قابل پيش بينى مثل زلزله 
سال 94 واقع نشود با شناختى كه از اين كوهنورد تواناى 
كشــورمان داريم خيلى زود نامش را در باشگاه فاتحين 
14 قله 8 هزارتايى دنيا خواهيم ديد.او اگر بدون اكسيژن 
موفق به انجــام چنين مهمى شــود جــز 15 كوهنورد 

اسطوره اى دنيا مى شود.

 ملى پوش ووشو: بها ندادن به قهرمانان 
خيانت است

ايسنا: قهرمان خراسانى ووشو گفت: اگر فردى در زمينه هاى ديگر 
موفقيت كسب كند، در شهرى مانند نيشــابور بيش تر به او اهميت 

مى دهند اما متاسفانه ورزش جايى در برنامه هاى مسئوالن ندارد.
امير فضلى گفت: در حال حاضر المپيك دانشجويان كه هر چهار سال 
يك بار برگزار مى شود و مهم تر از آن مسابقات جهانى كه در روسيه 

برگزار خواهد شد را پيش رو داريم.
 او با بيان اين كه براى اين مسابقات آمادگى كامل دارد، گفت: براى 
هر دو مسابقه آمادگى الزم را دارم و البته مطيع دستورات فدراسيون 

و كادر فنى هستم.
فضلى با انتقاد از وضعيت ورزش و اهميت ندادن به آن در شهرستان 
نيشــابور، گفت: وقتى به خود اين ورزشكاران بها داده نشود، چگونه 
مى توان از پتانسيل آن ها اســتفاده كرد؟ افراد ديگرى مانند اين ها 
در صحنه هاى ورزشى بدرخشند و دوباره به آن ها نيز بها داده نشود، 

اين واقعا خيانت است.

 ابهام درباره حضور كيميا عليزاده در 
مسابقات جهانى

ورزش: سرمربى تيم ملى تكواندو بانوان مى گويد كه كيميا عليزاده 
ممكن است به مســابقات جهانى برســد اما اين اتفاق به تشخيص 
پزشكان بستگى دارد.  مهرو كمرانى گفت: در هشت وزن اعزام داريم. 
از 25 بهمن اردو را با  16 بازيكن شــروع كرديم و سه مرحله انتخابى 
داشتيم. دو مرحله انتخابى درون اردويى برگزار كرديم و آخرين مرحله 
انتخابى نيز برگزار شــد و به اين ترتيب نفرات هشت وزن مشخص 
شدند. 27 ارديبهشت مسابقات تكواندو بانوان در كشورهاى اسالمى 
شروع مى شود. با هشت بازيكن تيم بسته ايم و اما  ممكن است ارنج 
براى جهانى تغيير كند و امكان دارد با راى مثبت پزشك معالج كيميا 
عليزاده، وى هم به تيم ملحق شود. البته بايد ديد راى پزشك چيست. 
وى گفت :  تيم هاى تركيه و آذربايجان از بقيه تيم ها قوى تر هستند. 
مدال آوران خوبى در تيم شان دارند، اما  كشورهاى ديگرى مثل مصر 
تك ستاره مانند هديه ملك دارند كه مدال المپيك دارد. تيم تونس 
هم بازيكنان خوبى دارد ولى قطعا رقيبان اصلى ما تركيه و آذربايجان 

هستند. اين مسابقات 10 امتياز براى رنكينگ المپيك نيز دارد.

تعليق فدراسيون تيراندازى؟ 
مهر: رئيس پيشين فدراسيون تيراندازى از مكاتبه جديد فدراسيون 
جهانى اين رشته با وى براى توضيح در مورد بركنارى اش از رياست 

فدراسيون تيراندازى ايران خبر داد.
  فدراســيون تيراندازى يكى از پرحاشــيه ترين فدراســيون هاى 
ورزشى در سال 95 بود. اگرچه بيش از دو سال از رياست سيد مهدى 
هاشمى در اين فدراسيون مى گذشت اما پيگيرى هاى دادگر يكى از 
كانديداهاى انتخابات و همراهى وزارت ورزش و جوانان با وى باعث 
شد تا سرانجام راى ديوان عدالت ادارى انتخابات فدراسيون تيراندازى 

را كه منجر به رياست سيد مهدى هاشمى شده بود باطل اعالم كند.
 علت هم دو شغله بودن هاشمى در زمان شــركت در انتخابات بود. 
ديوان عدالت ادارى صراحتا اعالم كرد كه اين راى بايد هرچه سريعتر 
به اجرا درآيد.   موضوع بركنارى ســيد مهدى هاشــمى از رياست 
فدراســيون تيراندازى مى تواند از ابعاد ديگرى بــراى ورزش ايران 
خطرساز باشد. برخى معتقدند ديوان عدالت ادارى يك نهاد دولتى 
است و تصميم گيرى آن در خصوص فدراســيون ورزشى مى تواند 
حساسيت فدراسيون جهانى اين رشــته را نيز برانگيزد . كما اينكه 
فدراسيون جهانى اين رشته طبق گفته   سيد مهدى هاشمى بارها از 
وى در اين خصوص توضيح خواسته است.  هاشمى در اين مورد   گفت: 
من در اين خصوص اقدام هاى داخلى را انجام داده ام و منتظرم تا راى 
ديوان عدالت ادارى را داشته باشم. اگر ديوان حكم اجراى ناصحيح 
خود را اصالح كرد كه هيچ و اگر اين اتفــاق نيفتاد من هم از طريق 
مراجع داخلى حق خود را محفوظ مى دانم. البته مراجع خارجى نيز 
پيگير موضوع هستند و از من دعوت كرده اند تا براى پاسخگويى نزد 

آنها بروم كه من هنوز تصميمى در اين خصوص نگرفته ام.

ميزبان ها پيروز شدند
شكست سنگين شيميُدر در بندر امام

 تســنيم: در ديدارهاى هفته جارى ليگ برتر بسكتبال، تيم هاى 
شهردارى كاشــان، پتروشــيمى بندرامام و پااليش نفت آبادان بر 
حريفان خود غلبه كردنــد.  در هفته نهم از مرحله ســوم ليگ برتر 
بسكتبال، تيم پتروشيمى بندر امام با 32 امتياز دانيل جانسون و با 
اختالف 31 امتياز بر ميهمان خود شيميُدر تهران غلبه كرد. داكوان 
كوك هم 27 امتياز براى شيميدر به دست آورد.  در ديگر بازى هاى 
امروز، نفت آبادان هم ميهمان خود، شهردارى تبريز را صدتايى كرد و 

شهردارى كاشان مقابل شهردارى گرگان به پيروزى رسيد.
 برنامه هفته نهم از مرحله سوم ليگ برتر بسكتبال به شرح زير است:

شهردارى كاشان 84 - شهردارى گرگان 74
 پتروشيمى بندرامام 112 - شيميُدر تهران 81
 پااليش نفت آبادان 106 - شهردارى تبريز 77

خبر

ليگ اروپا / يك چهارم نهايى
 منچستريونايتد 2 ................................................................. 1 اندرلخت
 خنــك 1 .................................................................   1 ســلتاويگو
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شنبه 02/02  بوندسليگا آلمان
 بايرن مونيخ - ماينتس

 ساعت: 18:00 زنده از شبكه ورزش
 

شنبه 02/02 الليگا اسپانيا
 اسپانيول - اتلتيكو مادريد

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

 يكشنبه 02/03   ليگ برتر انگلستان
 برنلى - منچستر يونايتد

 ساعت: 17:45 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما
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رئال و اتلتيكو دوباره 
به هم رسيدند

ورزش:  با انجــام قرعه كشــى مرحله 
نيمه نهايــى ليگ قهرمــاان اروپا، چهار 
تيــم باقى مانــده، بــراى رســيدن به 
ارزشمندترين جام فوتبال در اروپا وارد 
مرحله هاى پايانى آن شدند. در مراسم 

قرعه كشى كه در مقر يوفا در ســوئيس برگزار شد ابتدا شهردار كارديف ولز، جايى 
كه بازى فينال در استاديوم ميلينيوم آنجا برگزار خواهد شد سخنرانى كرد و سپس 
پاول ندود (يوونتوس)، كلمنته وياورده (اتلتيكو)، لودوويك ژولى (موناكو) و اميلو 
بوتراگانو (رئال) در خصوص باشگاه هاى سابق خود كه اكنون در نيمه نهايى هستند 
توضيحاتى   ارائه دادند. بعد از انجام قرعه كشى، شاهد دربى جذاب شهر مادريد ميان 
رئال و اتلتيكو كه يادآور فينال سال گذشته است خواهيم بود و همچنين موناكوى 

شگفتى ساز نيز به مصاف يوونتوس از ايتاليا خواهد رفت.

نبرد الليگا و ليگ 
برتر، اين بار در ليگ 

اروپا
ورزش: بعــد از انجام قرعه كشــى مرحله 
نيمه نهايــى ليگ قهرمانان، قرعه كشــى 

همين مرحله از مسابقات ليگ اروپا نيز در 
نيون سوئيس برگزار شد. جايى كه چهار تيم منچستريونايتد (انگليس)، المپيك ليون 
(فرانسه)، سلتاويگو (اسپانيا) و آژاكس (هلند)  با هم مبارزه مى كنند. در قرعه كشى انجام 
شده منچستريونايتد در بازى رفت ميهمان نماينده اسپانيا يعنى سلتا خواهد بود و آژاكس 
و ليون نيز براى تعيين ديگر فيناليست مقابل هم صف آرايى خواهند كرد. تيم هاى باقى 
مانده در اين مسابقات عالوه بر نگاه به باالبردن جام معتبر ليگ اروپا، به پاداش قهرمانى در 
اين مسابقات كه همان حضور در ليگ قهرمانان اروپاى فصل آينده هست نيز نيم نگاهى 

خواهند داشت.

ملى پوش سابق 
انگليس در 44سالگى 

درگذشت
اسكاى اسپورتس: اوگو اهيوگو بازيكن 
سابق تيم هاى استون ويال و ميدلزبورو كه 
تجربه پوشيدن پيراهن تيم ملى انگليس را 

نيز داشت، به دليل ايست قلبى در 44سالگى 
درگذشت.  اهيوگو كه به عنوان مربى تيم زير 23ساله هاى تاتنهام مشغول به كار بود روز 
پنجشنبه در كنار زمين دچار حمله قلبى و به بيمارستان منتقل شد. اما باشگاه تاتنهام 
با انتشــار بيانيه اى تاكيد كرد كه او در اولين ســاعات روز جمعه از دنيا رفته است. اوگو 
اهيوگو به مدت 20سال در باالترين سطح فوتبال بازى كرد كه بيشتر آن در باشگاه هاى 
استون ويال و ميدلزبورو سپرى شد. اين مدافع 4بار نيز پيراهن 3شيرها را پوشيد و موفق 

شد در بازى مقابل اسپانيا در ويال پارك، يك گل ملى نيز به ثمر برساند.

آسيب ديدگى ايبراهيموويچ دغدغه جديد مورينيو

روزهاى سخت يونايتد بدون «زالتان»
 ورزش: مصدوميت زانوى زالتان ايبراهيموويچ 
در بازى اين تيم مقابل اندرلشــت در ليگ اروپا، 
باشگاه منچســتر يونايتد را با نگرانى روبرو كرده 
است. ستاره سوئدى شياطين سرخ به شكلى نگران 
كننده در آخرين دقيقه وقت هاى قانونى ديدار با 
حريف بلژيكى آسيب ديد و شوك غيرمنتظره اى 
به اولدترافورد وارد كرد. زانوى راست او روى زمين 
بى حركت مانده بود. يونايتد در حالى با اضطراب 
فراوان منتظر نتايج آزمايش هاى پزشكى تكميلى 
خواهد بود كه اين مصدوميت ممكن است حتى 
دوران حرفه اى فوتبال يك بازيكن 35 ســاله را 
براى هميشه با خطر مواجه كند. ديدار با اندرلشت 
به هيچ وجه شب خوبى براى زالتان نبود. او دراين 
مسابقه چند بار فرصت داشت تا صعود تيم مورينيو 
را به مرحله بعدى تضمين كند ولى نتوانســت از 
موقعيت هايش اســتفاده الزم را ببرد. در لحظات 
پايانى هم معتقد بود كه داور بايد يك ضربه پنالتى 
به نفع تيمش مى گرفته و در آخرين دقيقه مسابقه 
هم بعد از اينكه براى استفاده از يك سانتربلند به 

هوا پريده بود تا ضربه ســر بزند، خيلى بد زمين 
خورد و با درد شديد از زمين بيرون رفت.

اما راشــفورد در اين دقايق گل برتــرى و صعود 
يونايتــد را درون دروازه اندرلشــت جــاى داد 
تا شياطين ســرخ راهى نيمه نهايى شوند. ژوزه 
مورينيو در كنفرانس خبرى بعد از مسابقه گفت 
كه آزمايش هــاى اوليه انجام شــده روى زانوى 
ايبرا نتايج جالبى به همراه نداشته اند. به هرحال 
مربى پرتغالــى تاكيد كرد كه باشــگاه از هرگونه 
اظهارنظــر در مورد مصدوميــت او و روخو تا روز 
جمعه و مشخص شــدن نتايج نهايى آزمايش ها 

صبر مى كند.
درميان اخبار منتشر شده در مورد آسيب ديدگى 
زالتان حتى فرضيه پارگى ربــاط صليبى هم به 

چشم مى خورد.
منچستريونايتد كماكان در ليگ برتر در كورس 
رقابت براى ايستادن در جمع چهار تيم برتر قرار 
گرفته و با صعود به مرحله نيمه نهايى ليگ اروپا، 
تنها 270 دقيقه با كسب جام قهرمانى ليگ اروپا 

و صعود به ليگ قهرمانان سال آينده فاصله دارد. 
تحقق هردوى اين اهداف بدون حضور زالتان در 
تركيب اين تيم بســيار دشــوار خواهد بود.  اين 
درحالى است كه ايبراهيموويچ 35 ساله تا پيش 
از اين هيچ مصدوميت جــدى دردوران حرفه اى 
فوتبالش تجربه نكرده بود. تا اينجاى فصل زالتان 
مرد همه كاره يونايتد در رقابتهاى ليگ و اروپايى 
بوده و 28 گل دركليه رقابتها براى اين تيم به ثمر 
رسانده است. او در رقابتهاى ليگ اروپاى اين فصل 

هم تا امروز 5 گل زده بود. 
عالوه بر خبرهاى مربوط به آسيب ديدگى زالتان، 
اخيرا خبرى مبنــى بر اينكه لــوس آنجلس اف 
سى دستمزدى معادل 5 ميليون پوند درسال به 
مهاجم سوئدى پيشنهاد داده تا از فصل آينده به 
رقابت هاى ام ال اس منتقل شود هم سروصداى 
زيادى در رسانه هاى بريتانيايى ايجاد كرد. باشگاه 
يونايتد هنوز اميدوار اســت زالتان را نســبت به 
تمديد قراردادش براى يك ســال ديگر راضى و 

متقاعد كند.

الهه احمدى: بايد در سه 
وضعيت بيش تر تمرين كنم

ايسنا: ملى پوش تيراندازى ايران پيش بينى مى كند سطح رقابت هاى 
كشورهاى اسالمى باال باشد.

  الهه احمدى، ملى پوش تيراندازى ايران  گفت: تمرينات را از ششم فروردين ماه 
شروع كرديم. آمادگى خوبى دارم اما به حداكثر آمادگى نرسيده ام. خوب تمرين 

مى كنم و اميدوارم تا مسابقات كشورهاى اسالمى به 100 درصد آمادگى برسم.
 وى گفت : تمريناتم بيش تر در اسلحه بادى بوده است. تمرين كم ترى در تفنگ 

سه وضعيت داشــتم. بايد در اين بخش نيز تمرينم را بيش تر كنم تا بتوانم به 
آمادگى برسم.

احمدى گفت: مسابقات كشورهاى اســالمى براى ايران از اهميت 
ويژه اى برخوردار است. قطعا كاروان ايران براى نتيجه  به اين 

مســابقات مى رود. اميدوارم تيم تيراندازى نيز 
نتيجه  مطلوب كسب كند.

چيريچ: 
حريفان ايران براى ما 

ناشناخته هستند
ايســنا: مربى تيم ملى واترپلو حريفان تيم ملى را رقبايى ســخت و 

ناشناخته دانســت و تقويت كارهاى دفاعى در همه   پست ها را نقطه قوت 
تيم ملى اعالم كرد.

 الكساندر چيريچ  گفت: در اين مسابقات ما اولين بازى خود را با بعضى از اين تيم ها 
انجام خواهيم داد و اين مســئله كار ما را سخت تر مى كند. در حال حاضر تيم ما در 
شرايطى نيست كه بگوييم هيچ مشكلى در اين بازى ها نخواهيم داشت.    او گفت: 
مهم ترين چيزى كه در نظر داريم هماهنگى در پست هاى مختلف براى دفاع كردن 
است. اين كه بتوانيم در دفاع و كارهاى تيمى موفق باشيم عامل موفقيت خواهد 

بود. مجموع اين مسائل هم تاكتيكى است كه من به عنوان مربى مد نظر 
دارم. واترپلو خيلى بيش تر از آن كه به نظر مى رسد مجموعه بزرگ 

و پيچيده اى است. تقريبا يك ماه وقت داريم كه اين كارهاى 
دفاعى را تمرين كنيم تا به  آمادگى برسيم و مهم 

ترين هدف ما همين است.

شهنازى: 
به خاطر سكوى آسيا 

اصول اخالقى را زير پا گذاشتيم
ايسنا: كارشــناس واليبال گفت: ما براى كسب سكوى آسيايى و اثبات 

توانايى هايمان مجبور شديم اصول اخالقى را زير پا بگذاريم.  ناصر  شهنازى  
گفت :من بارها در تيم هاى پايه حاضر بودم و يا ناظر اين تيم ها بودم. هميشه اعتقاد 

داشتم  كه ما در رده هاى پايه به جاى اين كه به فكر نتيجه  باشيم بايد به فكر پشتوانه 
سازى و ايجاد ساختار جديد باشيم. اگر اين ديدگاه ما باشد بايد برنامه ريزى ما هم بر 
همان مبنا صورت بگيرد. وى گفت: در معرفى استعدادها بايد نهايت دقت را داشته 
باشيم تا افرادى را انتخاب كنيم كه اگر در اين رده بازى مى كنند نتايج خوبى را 
بگيريم. آن ها بايد به شكلى تربيت شــوند كه اگر به رده بزرگساالن رسيدند 

بتوانيم از توانايى آنها استفاده كنيم. هميشه هدف اين بوده كه روى سكو 
برويم و بابت اين مسئله اصول اخالقى را گاهى زير پا گذاشتيم چرا 

كه نياز داشــتيم در رده پايه افتخار كسب كنيم تا واليبال 
ايران را معرفى كنيم، چون كه آن زمان در رده 

بزرگساالن خوب نبوديم. 
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ســامى خديرا هافبك يوونتــوس در توييتر خود به 
قرعه كشى نيمه نهايى اروپا و رويارويى با موناكو واكنش 
نشان داده است. خديرا به هم تيمى هاى خود توصيه 
مى كند مراقب تيم پر از بازيكن خالق موناكو باشند اما 

تاكيد دارد هدف يووه براى فتح جام مشخص است. 

حنيف عمران زاده بازيكن ســابق استقالل و كنونى 
صباى قم در پستى اينســتاگرامى با انتشار عكسى 
از خود در كنــار مهرداد اوالدى، به اولين ســالگرد 
درگذشت مهاجم سابق پرسپوليس و استقالل واكنش 

نشان داده و آنرا تسليت گفته است.

مهدى طارمى با انتشار عكسى در اينستاگرام خود 
در كنار مرتضى پورعلى گنجى، سالروز تولد مدافع 
ملى پوش كشــورمان را به او البته با تاخير تبريك 

گفته است.

آلن شيرر بازيكن افسانه اى سابق تيم ملى انگليس در 
واكنش به درگذشت اوگو اهيوگو، بازيكن ملى پوش 
سابق اين كشــور، در توئيتر خود او را يك جنتلمن 
واقعى لقب داد و گفت نمى تواند كلماتى مناسب براى 

بيان  ناراحتى خود پيدا كند.  



 زندگى/ مريم احمدى شيروان 
همــه مى دانيــم اتــالف وقت در 
اينترنت كارى بيهوده است و حتى 
بارهــا و بارها تصميم گرفته ايــم زمان كمترى 
را صــرف فضاى مجازى كنيم. امــا زمانى كه از 
گوشى هاى هوشمند فاصله مى گيريم، نشانه هاى 
اضطراب را در خود حس مى كنيم. اضطرابى كه 
اين روزها زنگ خطر اعتياد به اينترنت را به صدا 
درآورده است. مهندس ياســر سليمانى، استاد 
دانشگاه، كارشناس و ايده پرداز فضاى مجازى در 
اين باره تحقيقات گســترده اى داشته است. با او 
درباره اين اعتياد هوشمند كه قربانيانى هميشه 

آنالين دارد، گفت و گو كرده ايم.

  اعتياد به فضاى مجازى در كمين خانواده هاست
سليمانى با اشاره به اينكه بين مفهوم وابستگى 
به اينترنــت و اعتياد به آن تفــاوت وجود دارد، 
مى گويد: بعد از پيشــرفت فناورى هاى ارتباطى 
و در رأس آن اينترنــت، ابزارهاى مختلفى مانند 
موتورهاى جست وجو، درگاه هاى پرداخت بانكى، 
شبكه هاى اجتماعى و... به وجود آمدند. ابزارهايى 
كه بخشــى از امور روزمره جامعه به وسيله آن ها 
انجام مى شود. هر شــخصى با هر سن و سال و 
سليقه اى محكوم به اســتفاده از اينترنت است. 
پس ما به نوعى وابســته به اينترنت هستيم كه 
البته آسيب ها و تحليل هاى مخصوص به خود را 

داراست.
وى تأكيد مى كند: نكته كليدى اين اســت كه 
ريشه اصلى اعتياد به مواد مخدر و مانند آن بيشتر 
در بيرون خانواده و ريشه اعتياد به اينترنت معموالً 
درون خانواده اســت. متأســفانه در خانواده هاى 
امــروزى خالءهاى وجــودِى خــود را گاهى با 
ابزارهاى نوين از جمله گوشــى هاى هوشمند و 
گجت هاى همراه ديگر پُر مى كنيم. شايد تصوير 
اعتياد در ذهن ما مخصــوص دوران نوجوانى و 
جوانى به نظر برســد، اما در عصر حاضر اعتياد 
به اينترنت را در كودكانى كه تنها سواد بصرى و 
قدرت تشخيص شكل ها و رنگ ها را دارند هم به 

روشنى مى بينيم. 
اين استاد دانشــگاه يادآور مى شود كه امروز در 
خانواده، كودكانى را مى بينيم كه با اضطراب بسيار 
زياد از نيازهاى مجازى خود، سخن مى گويند. يا 
نوجوانانــى كه آنقدر غــرق در تفريحات آنالين 
هســتند كه از حضور در جمع هــاى خانوادگى 
گريــزان بوده، اين حضور را نوعى مزاحمت براى 
پيشرفت خود در يك رقابت مجازى مى دانند. در 
روى ديگر سكه هم اين درگيرى ها را در والدين 

مى بينيم. والدين با درگيرى هاى موجود كارى و 
شخصى، اندك زمان حضور در خانه را هم صرف 
چك كردن پيام هــا و اطالعاتى مى كنند كه در 

طول روز فرصت مشاهده آن ها را نداشته اند.

  پيروزى واقعى، شيرين تر از حس مجازى 
آن است

اين كارشــناس فناورى اطالعات تأكيد مى كند: 
اين كه ما خود را در حصارى قرار داده، بخواهيم 
دور از اينترنــت زندگى كنيم، حداقل در زندگى 
شــهرى مقدور نيست كه علت آن هم وابستگى 
امور روزمره به اينترنت است. از طرفى جا ماندن 
از قطــار فنــاورى قطعاً براى شــخص و جامعه 
پيامدهاى خوبى نخواهد داشت. با تأسف فراوان 
در حال حاضر اطالع نداشتن برخى افراد از امور 
فضاى مجــازى و اينترنت بهانه اى براى ســوژه 
كردن ايشــان و خنديدن اســت. همه ما به اين 
نكته باور داريم كه اگر از چيزى منع شويم به آن 
حريص تر مى شويم، پس قرار دادن سد در برابر 

استفاده از اينترنت قطعاً چاره كار نيست.
سليمانى كه در زمينه اعتياد به اينترنت و فضاى 
مجازى تحقيقات گســترده اى دارد، راهكارهاى 
كاربــردى بــراى دور كردن فرزنــدان از فضاى 
اعتيــادآور اينترنــت دارد. او توضيــح مى دهد: 
يكى از اين اقداماِت رهايى بخش، انجام كارهاى 
مشترك است. به زبان ساده تر اينكه سعى كنيد 
در فعاليت هاى اعضاى خانواده در فضاى مجازى 
مشاركت كنيد، به طور مثال چه اشكالى دارد كه 
يــك پدر گاهى هنگام بازى هــاى آنالين، كنار 
فرزند خود بنشيند و با اصطالحات و شرايط بازى 

آشنا شود؟ فكر كنيد كودك شما چه تصورى از 
شما خواهد داشت وقتى شما در هنگام صحبت 
او با دوستان خود از اصطالحاتى كه به كار مى برد 
هيچ چيز نمى دانيد؟ اگر فرزند شــما نظارت و 
همراهى شما را در اين مســائل ببيند، بتدريج 
مى توانيد وارد مرحله جايگزينى شــويد و با اتكا 
بــه همان جذابيت هايى كه بازى بــراى او دارد، 
جايگزين هايى تعريف كنيد. امــا اين بار هم به 
صورت مشــترك؛ به طور مثال يك قرار استخر، 
يك قرار دوچرخه ســوارى، يــك بازى پانتوميم 
خانگى يا يك بازى اســم و فاميــل خانوادگى. 
البته شما بايد سعى كنيد در اين رقابت ها حس 
پيروزى را در او القا كنيد و كم كم به كودك خود 
بياموزيد حس واقعى پيروزى، شيرين تر از حس 

مجازى آن است.
اين كارشــناس و پژوهشــگر فضــاى مجازى 
جهت دهى به اقدامات را چاره ديگر اين مشــكل 
مى داند. او بيان مى كند: اگر فرزند شما عالقه مند 
به اينترنت و فناورى هاى نوين اين حوزه اســت، 
ســعى كنيد عالقه او را جهت دهى كنيد. ســد 

شدن در مقابل عاليق فرد، قطعاً برايش خوشايند 
نيست. اطالعات الزم در خصوص موضوعى كه او 
عالقه دارد را كســب و او را هدايت كنيد. به طور 
مثال اگر بيشتر وقت خود را صرف گشت و گذار 
در اينترنت مى كند، به او پيشنهاد راه اندازى يك 
وبالگ يا وب سايت شخصى را بدهيد. شما بايد 
همراه او باشــيد. در كسب دانش الزم، كالس ها 
يا محتواهاى آموزشــى و... ســعى كنيد همراه 
او خودتان هم يادگيــرى را آغاز كنيد. در نقش 
ناظر ظاهر نشويد. اين براى فرزند شما آزار دهنده 
خواهد بود. سعى كنيد موضوع را به سمت يك 

رقابت سالم آموزشى هدايت كنيد.

  جذابيت هاى آنالين را درك كنيد، بعد 
جايگزين بدهيد

جايگزين هاى مناسب، راهكار بعدى اين كارشناس 
ارتباطات است. سليمانى تشريح مى كند: در گام 
اقدامات مشــترك بيان شــد كه شما در نهايت 
بايد جايگزين هاى مناســبى را پيــدا كنيد كه 
جذابيت هــاى موجود در فضاى مجازى و بازى را 
داشته باشد و تا حد امكان آسيب هاى اين حوزه 
را از بين ببرد. قطعاً هر خانواده با توجه به شرايط 
خود جايگزين هاى مختلفى در اين حوزه دارد، اما 
به صورت كلى ســعى كنيد اقدامات را به صورت 
قدم به قدم و بتدريج و همچنين مســتمر انجام 
دهيد. اينكه شما به يكباره به فرزند خود بگوييد 
به جاى اينكه با گوشى بازى كنى با من به استخر 
بيا، قطعاً نمود يك اقدام نمايشى و آنى و از طرفى 
صرفاً مقابله با استفاده وى از بستر اينترنت است. 
پس بايد جايگزين ها را زمانى مطرح كنيد كه به 

او اثبات شده اســت ديگر شما هم جذابيت هاى 
امور آنالين را دريافته ايد و در موقعيتى مســاوى 
تصميمى به جز استفاده از فضاى آنالين گرفته ايد. 
بهتر اســت به يك نكته در اين قســمت توجه 
كنيد، اگر فرزند دختر داريد شــما به عنوان پدر 
تكيه گاه او هســتيد، همراهى شما و اينكه شما 
از او حمايــت مى كنيد، او و زيبايى ها و تالش ها 
و موفقيت هايش را ستايش مى كنيد، قطعاً مانع 
بزرگى در مقابل همه افرادى است كه ممكن است 
با استفاده از اين بستر، از ذات پاك مهربانوى شما 
سوء استفاده كنند و خطراتى كه قطعاً درباره آن 

خوانده و شنيده ايد، پيش آيد.

  مادران هم توجه كنند!
وى ادامــه مى دهد:  اما اگر مادر هســتيد؛ اوالً 
بايد خود را از آســيب هاى آن حوزه حفظ كنيد 
و دوم اين كه الگويى مناســب براى حضور او در 
اجتماعات واقعى و مجازى باشــيد. اما اگر فرزند 
پسر داريد بايد بدانيد فرزند شما هميشه آرزوى 
مرد شدن دارد! آرزوى سبيل درآوردن و اقدامات 
مستقل انجام دادن. در كارها از او مشورت بگيريد 
و اگــر در كارى تخصص پيدا كــرده از او كمك 
بگيريد. شايد مادرها گاهى از فرزندان پسر خود 
بشنوند: شما عقب بايســت اين يك كار مردانه 
است! در اين مواقع سعى كنيد او را جدى بگيريد 

و به خواست او احترام بگذاريد. 
سليمانى ارتباط اين بخش با اعتياد به اينترنت را 
به اين صورت تشريح مى كند: فرزند شما گاهى 
اوقــات هويتى كه در دنياى واقعى اجازه بروز آن 
را ندارد در فضاى مجازى بروز مى دهد، نيازهايى 
كه شايد ملموس نباشند، اما وقتى شما به گذشته 
خــود فكر مى كنيــد آن ها را به يــاد مى آوريد، 
پس كار خيلى سختى نيســت. اگر نيازهاى او 
را در فضــاى واقعى خانواده برآورده كنيد، فرزند 
شــما براى تأمين آن به فضاى غيرواقعى و پر از 

تهديدهاى ريز و درشت پناه نخواهد برد.
اين فعال حوزه فضاى مجازى با تأكيد بر اهميت 
زيــاد مديريت زمان مى گويــد: زمان، عنصرى 
اســت كه همه مى گوييم، نداريم. بابت هر كار و 
درخواستى پاسخ مشابهى ارائه مى دهيم؛ «زمان 
نيســت، وقت نداريم، وقت من پر است و...» اما 
بهتر است گاهى واقع بينانه به قضيه نگاه كنيم و 
ببينيم آيا واقعاً باز هم وقت نداريم؟ و آيا شايسته 
است اندك وقتى را هم كه داريم از خانواده خود 
دريــغ كنيم و فرزنــدان را در فضايى كه نامش 
«فضاى مجازى» است، اما به واقع مجازى نيست 

تنها بگذاريم؟

يك پژوهشگر و آسيب شناس فضاى سايبر در گفت وگو با قدس:

وابستگى به اينترنت با اعتياد به آن تفاوت دارد

سرعت!
صدرا:  امين  زندگى/ 
پايش را روى پدال گاز 
فشار داد. ماشين زوزه اى 
كشيد و در شلوغى خيابان، خودش 
را از بقيه ماشين ها جدا كرد. عقربه 
سرعت شــمار داشــت از 100 رد 
مى شــد كه خودروى جلويى ترمز 
كــرد. براى اينكه با خودرو جلويى 

برخورد نكند و ســرعتش را هم از دست ندهد، فرمان را به سمت راست 
پيچاند . 

سرعت همچنان نزديك به 100 بود. نزديك بود به خودروى ديگرى كه 
در تاريك و روشن شب، كنار خيابان پارك شده بود برخورد كند. به سرعت 
فرمان را به ســمت چپ پيچاند تا اليى بكشد و از مهلكه َدر برود.ناگهان 
صداى برخورد محكمى به گوشش رسيد. در تاريكى موهوم روبه رو انگار 
چيزى بشدت با شيشه جلو برخورد كرده بود. شيشه خودرو رنگ خون 
گرفت. جوانك، مات و مبهوت پايش را روى ترمز فشــرد. دست و پايش 
مى لرزيد و نمى توانست از خودرو پياده شود. براى لحظاتى تصاوير مبهم 
و عجيبى جلوى چشــمش رژه رفتند. شيشه را كمى پايين آورد. صداى 
جيغ و هياهو خيابان را پر كرده بود. يكى داد زد: نامرد! هر دوشــون رو 
ُكشتى! ديگرى  گفت: واى، اين دختر كوچولو سه سال بيشتر ندارد. مادرش 
كه تمام كرده، اما شايد دخترك زنده بماند. يكى زنگ بزند به اورژانس ...

جوانك گوش هايش ديگر چيزى نمى شنيد. تصاوير مبهم مادر و كودكى 
كه قبل از اليى كشــيدن آخرى، يك لحظه جلوى چشمش ديده بود، 

شبح وار از برابر ديدگانش گذشت.
اشك از گوشه چشمش سرازير شد! كلمات توى ذهنش غلغله مى كردند: 

من، قتل، مادر، كودك، زندان، خانواده، پنجشنبه، ماشين، سرعت ...
لحظه اى فكر كرد خدايا كاش همه اين ها خواب باشد! پليس در خودرو را 

باز كرد و گفت: آقا! سريع پياده شويد ... سريع تر ...

زير آسمان شهر
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خانواده

آنچه مى خوانيد
زندگــى واقعى امروز بــا فضاى مجازى 
گره خورده است! شايد ديگر نتوان به 
اين فضا، فضاى مجــازى گفت؛ زيرا به 
بخشى جدانشدنى از زندگى روزمره ما 
تبديل شده است. در اين مطلب شما با 
راهكارهايى براى مديريت زندگى خودو 

خانواده تان در اين فضا آشنا مى شويد

خطر گرايش جوانان به زندگى مجردى

زندگى/ مجيد صوفى: در ســاليان گذشــته خانه هاى مجردى و 
زندگى مستقل جوانان دور از خانواده ها تقريباً مختص دوران تحصيل، 
تحت عنوان مهاجرت هاى تحصيلى و از سر اجبار بود و خانواده ها كمتر 
حاضر بودند اســتقالل طلبى فرزندانشان را بپذيرند و حتى از سمت 
جامعه، زندگى مجردى مورد نكوهش و مذمت قرار داشــت كه البته 
اكنون مهاجرت هاى تحصيلى از ســمت جامعه و خانواده ها بيشتر از 

قبل پذيرفته شده است.
امروزه اين مدل از زندگى كردن كه دســت آورد مدرنيته اســت در 
جامعه بيشتر گسترش پيدا كرده است. يكى از مهم ترين داليل گرايش 
جوانان به اين ســبك زندگى، افزايش ســن ازدواج است. جوانى كه 
نمى تواند ازدواج كند و ميل به استقالل طلبى خود را ارضا كند، آن را 
در فضاى خانه هاى مجردى جست وجو مى كند. البته با افزايش سن 
ازدواج پديده اى ديگر به وجود مى آيد و آن تفاوت نســل ها و اختالف 
عالئق و گرايش ها بين فرزندان و والدين اســت. در اين شرايط جوان 
براى فــرار از تعارض ها و اصطكاك ها به ســمت خانه هاى مجردى 

مى رود.
در ابتدا زندگى مجردى در بين مردها بيشتر رواج داشت ولى امروزه 
در بين زنان نيز اين سبك زندگى به چشم مى خورد كه البته استقالل 
مالى زنان بــا ورود به جامعه كار و باال رفتن ســن ازدواج و گرايش 
زياد آن ها به ادامه تحصيل، ابزارهاى تقويت كننده اين امر به حساب 
مى آيد. البته كسى با ادامه تحصيل خانم ها مخالف نيست، ولى مى شود 
با بومى كردن دانشگاه ها حداقل جلوى مهاجرت تحصيلى خانم ها را 

گرفت كه آن هم به دليل آسيب پذيرى بيشتر خانم هاست. 
اين در شرايطى است كه زندگى مجردى به خاطر اختيار و آزادى تام 
داشتن جوانان و دور از چشم والدين بودن گرايش به اعتياد، رفتارهاى 
پرخطر جنسى و ناهنجارى هاى اجتماعى را افزايش مى دهد. به دليل 
گذار از جامعه سنتى به سمت جامعه مدرن اين گونه پديده ها ظهور 
مى كند. در چنين شرايطى مسئوالن بايد هوشيار باشند و مسائل مالى 
و معيشــتى خانواده ها را بيشتر جدى بگيرند كه مبادا خانواده اى به 
دليل مسائل مالى از اين گونه رفتارها و تصميمات جوانانشان استقبال 
كنند و تبديل به يك رفتار پذيرفته شده اجتماعى شود. همانند جوامع 
غرب كه خارج شدن فرزندانشان را از خانواده بعد از سن 18 سالگى 
براحتى مى پذيرند. شــايد در حال حاضر اين بحران چندان به چشم 

نيايد ولى بايد از همين امروز براى آن چاره اى انديشيد.

به مناسبت هفته ملى سالمت
ورزشكار، شاداب و پرانرژى باشيد!

ترجمه/ مريم ســادات كاظمى: هر ســال هفته اول ارديبهشت 
ماه به عنوان «هفته ملى ســالمت» معرفى مى شود تا فرصتى براى 
توجه بهتر به حفظ ســالمت و اقدام هاى مؤثر در اين راســتا باشد. 
شعار امسال اين هفته «زندگى ســالم، بانشاط و اميد» عنوان شده 
اســت. البته هر كدام از روزها نيز عنــوان خاصى دارند كه اولين روز 
به «تحرك بدنى، تفريحات سالم و فعاليت هاى گروهى» اختصاص

 دارد.  
بارهــا در مورد فوايد «ورزش» مطالبى شــنيده ايم از جمله اينكه به 
پيشــگيرى از بســيارى ناراحتى ها مانند اختالالت خواب، استرس، 
خســتگى، ضعف بدن و حتى بيمارى هاى جدى تر از جمله ديابت 
كمــك مى كند. در واقع بدن ســالم كمتر زمينه ابتــال به بيمارى 
را خواهد داشــت. اينكه فعاليت جســمانى باعــث تقويت عضالت، 
اســتخوان ها، كنترل فشــار خون يا تناســب اندام مى شــود فرقى 
نمــى كند؛ مهم اين اســت كه هيچ كــس نبايــد از ورزش غافل

 شود. 
از طرفــى بايد به اصــول صحيح ورزش نيــز و نرمش هاى پيش از 
تمرين، توجه جدى داشت تا از بروز عوارضى مانند گرفتگى عضالت، 
كشــيدگى تاندون ها و... پيشــگيرى شــود. در صورت بروز چنين 
مشــكالتى نيز درمان فورى ضرورت دارد تــا مانع از ادامه فعاليت و 

مزمن شدن آن شويم. 
نيازى به يادآورى نيســت كه مصرف خوراكى هاى ســالم، ميوه ها و 
سبزيجات براى هر ورزشكارى الزم است اما بسيارى افراد توجه چندانى 
به اين نكته مهم ندارند. مصرف كافى پروتئين ها، نوشيدنى هاى سالم، 
مواد معدنى، اسيدهاى چرب امگا 3 و ويتامين ها بايد در برنامه غذايى 

ورزشكار گنجانده شود. 
اگر تا به امروز سبك زندگى بى تحركى داشتيد، روزهاى زيبا و هواى 
مطبوع بهار را مغتنم بدانيد و با گردش در طبيعت از نشاط و شادابى 

كه هديه خداوند در اين فصل است لذت ببريد. 
www.Top Santé.fr:منبع
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نسبت دادن

وزير بهداشت:
10ميليون نفر حاشيه نشين داريم

فارس: وزير بهداشــت گفت: 10 ميليون نفر حاشيه نشين 
داريم كه به مراتب خدمات بهداشتى آنها كمتر از روستاهاست. 
قاضى زاده هاشمى در سخنان پيش از خطبه هاى نماز جمعه 
با اشاره به اينكه 11 ميليون نفر در دولت يازدهم تحت پوشش بيمه قرار 
گرفتند، گفت: طرح تحول سالمت 20 سال قبل تصويب شده بود و در 
دولت فعلى اجرايى شــد و در اين دوره به اندازه 20 سال گذشته تخت 

بيمارستانى ساخته و تحويل بيمارستان ها داده شده است.
قاضى زاده هاشمى، افزود: ســاالنه 18 هزار نفر در تصادفات جان خود 
را از دســت مى دهنــد و ده ها برابر اين تعداد معلــول، مجروح و يتيم 
مى شوند. وى با اشاره به اينكه ميزان افسردگى در جامعه افزايش يافته، 
گفت: 16 درصد خانم ها و 10 درصد آقايان دچار افســردگى هستند. 
وى خاطرنشــان كرد: دليل افسردگى مشــكالت فرهنگى، اقتصادى و 

اجتماعى است.
 اضطراب از دروغ ناشى مى شود و در جامعه اى كه دروغ گسترش پيدا 
كند استرس و اضطراب نيز افزايش خواهد يافت و به تبع آن افسردگى 
نيز گسترش مى يابد. وزير بهداشت با تأكيد بر اينكه براى داشتن طول 
عمر بيشتر و زندگى سالم تر نياز به تحرك فيزيكى و ورزش داريم، گفت: 
نزديــك به نيمى از مردم اضافه وزن، كبد چرب، ديابت و فشــار خون 

دارند كه درمان اصلى همه اينها پياده روى و ورزش است.


	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16-new

